


Sinopsi
El Tulí i la Tulina s’acaben de casar: plegats  tenen 
davant seu tota una vida plena de felicitat, però 
també d’obstacles per superar. 

Sense feina al principi, en Tulí finalment és con-
tractat per un conegut terratinent de la comarca, 
el Sr. Llardó, qui li encomanarà totes les feines 
possibles a les  seves terres.

Mentrestant la Tulina, amb l’ajuda i el consell de 
la seva àvia, iniciarà el seu propi negoci a casa. La 
il·lusió de tots dos ratolinets per tirar endavant els 
seus projectes  gira entorn de la  promesa feta pel 
Sr. Llardó. 

Tot i la gran voluntat dels nostres protagonistes, 
no podran evitar trobar-se de ple amb una injus-
tícia. Veurem com s’ho fan per fer valer els seus 
drets. 



Justificació
Carbassa  és un espectacle familiar carregat  amb 
els valors necessaris per construir  un món millor.  
Vivim i convivim  en una societat on l’egoisme, 
l’explotació, la corrupció, l’avarícia i el treball des-
mesurat estan a l’ordre del dia. Un món on de ve-
gades les preguntes dels infants són difícils de res-
pondre. Carbassa pretén que l’infant s’identifiqui 
amb uns  valors  a seguir. 

 A través dels personatges de l’obra podem 
veure com la generositat, la bondat,  l’amistat, el 
respecte cap a l’altre, el compromís, la creativitat,  
l’esforç  i  l’amor són una bona resposta davant les 
adversitats que se’ns puguin  presentar. 

Escena rere escena ens endinsarem en la vida 
quotidiana del Tulí i la Tulina, veurem  com, tot i 
ser víctimes d’una injustícia, no s’aturaran fins a 
trobar-hi una solució.

L’espectador tindrà l’oportunitat de participar 
activament en l’espectacle i ajudar que els prota-
gonistes aconsegueixin el seu objectiu i el reco-
neixement merescut. L’actitud corrupta i despec-
tiva del Sr. Llardó es farà evident i serà derrotada 
per si mateixa.

Volem que l’espectacle no deixi indiferent 
l’espectador i que l’infant  empatitzi   amb els per-
sonatges. Busquem fomentar la  reflexió i el diàleg 
entre l’adult i l’infant per tal de treure’n la millor 
conclusió. 

La nostra actitud és la clau per fer un món millor.   



el titella de guant
En un primer moment sembla 
una tècnica molt fàcil de realit-
zar i manipular, però no ho és.

La mà humana és un canal d’expressió 
que, un cop emmascarada amb un titella de 
guant, conté en si mateixa una síntesi expres-
siva que cal saber dosificar per empatitzar 
amb el públic i atrapar-lo amb la dramatúrgia. 

Serà llavors quan podrem parlar de teatre 
de titelles.

Context històric
En els seus orígens el titella de guant era rude i violent. Es carac-
teritzava per amagar-se, barallar-se i donar garrotades per fer jus-
tícia. És curiós com en diferents països (Punch i Judy a Anglaterra, 
Polichinela a Itàlia, Petruska a Rússia i don Cristóbal Polichinela a 
Espanya) cap a la mateixa època, els mateixos personatges pre-
nien la iniciativa d’explicar les seves històries d’injustícies, i les ex-
plicaven de poble en poble. En aquella època les històries estaven 
dirigides al públic adult. En totes elles, el protagonista dialogava 
amb el públic i l’implicava en una alegre sèrie d’assassinats que 
s’estenien des dels veïns fins als representants del poder: el po-
licia, el botxí, i els personatges sobrenaturals: la mort i el diable.

Context actual
El públic no és el mateix del segle passat, els titellaires hem d’evolucionar i expli-
car històries que ajudin els infants a comprendre l’actualitat del món que vivim 
sense afegir violència. Amb Carbassa ens vam proposar explicar una història que 
transmeti valors positius, on els infants no només siguin espectadors, sinó que 
defensin la veritat, i que ho facin mitjançant la mà alçada: el vot. Que escoltin els 
ensenyaments dels seus avis i de les persones amb més experiència, que com-
parteixin el que tenen, que es facin escoltar i busquin ajuda davant la injustícia. 
Que ajudin i que es deixin ajudar pels amics.

Una història com Carbassa, ens demanava que la féssim en un retaule de tite-
lla de guant d’aquest segle.

La técnica





La companyia
TitereArte és una entitat que es dedica des de l’any 
2000 a la formació, investigació i difusió del teatre 
de titelles.

La seva creadora, Mónica Pes, ha desenvolupat al 
costat d’un equip de 18 professors, un programa de 
Formació Interdisciplinària del Titellaire (FIT, 2003).

Així mateix, al llarg d’aquests anys s’han realitzat ta-
llers i cursos per a educadors, i activitats per a públic 
familiar que han estat reconeguts i programats per la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

A partir del 2012  s’inicia el muntatge del projecte  
Carbassa, d’estrena al 2013. L’equip està composat 
per ex-alumnes i titellaires professionals selec-
cionats amb la col·laboració de professors de 
l’esmentada FIT. Aquest és el primer 
espectacle d’una sèrie de 
tres creacions en procés 
d’un grup estable de titellai-
res dins l’àmbit professional 
produït per TitereArte.

http://www.titerearte.com/
http://www.titerearte.com/
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La companyia

Qui som?
Mónica Pes Coca
Es va formar com a actriu titellaire  a l´Escola Taller 
Teatro Municipal General de San Martín de Bue-
nos Aires, Argentina (1990-1992); com així tam-
bé amb l’actual grup Libertablas, Bs.As. (1983-
1987).

Realitza estudis  internacionals de Formació Pro-
fessional en titelles de tija, ombres i fil  amb UNI-
MA (Unión Intenacional de la Marioneta). Treballa 
el clown i perfeccionament tècnic amb Raquel Zo-
colowitch, educació de la veu amb Liliana Flores i  
Carlos Demartino, i De la narrativa al teatre amb 
Andrés Bazalo a la Facultat de Filosofia i Lletres de 
Buenos Aires (1986-1989).

Arriba a Barcelona l’any 1994  i continua  la seva 
trajectòria a Catalunya.  

Participa al II Seminari Metodològic Intercultural 
a la Facultat de Ciències de l´Educació de Girona 
(1995).

Fa la direcció artística a Cucudrulu amb la com-
panyia Boca Rica, amb la producció de la compan-
yia Jordi Bertran (1996).

S’encarrega de la construcció i manipulació de 
titelles a El viatge de la pastanaga del Departament 
d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
(1995).

Realitza el disseny i construcció de titelles per a 
la visita guiada del Museu de la Ciència i Tècnica 
de Terrassa, del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya (1998).



És professora de teatre d´objectes a l’Escola 
d´expressió i psicomotricitat de l´Ajuntament de 
Barcelona, a la Direcció General de Joventut de 
la Conselleria d´Educació i Cultura de la Comuni-
tat de Madrid i al Programa de Formació Perma-
nent de l´Escola d´animació i educació juvenil de 
la Direcció General de Juventut de la Conselleria 
d´Educació i Cultura de la Comunitat de  Madrid.

Funda, i és intèrpret i directora de la compan-
yia Deu Dits Teatre de Titelles amb els espectacles 
Volem junts...? (1995), El peix de colors (1998) i 
Tots som estrelles (2002).

És intèrpret titellaire dels grups Teatro tiempo 
de títeres (1994), Barrilete (1992) i Manos sueltas 
(1989) a diferents espectacles.

Ha col·laborat amb L´Estenedor Teatre de titelles 
a espectacles com Blau cel, groga llimona; Pere 
Quart; Miquel Martí Pol, amics de les paraules; 
Lluna i Menuda entre d´altres (des de 1997 fins 
2012).

És membre del programa Entre cultures de la 
Fundació Jaume Bofill.

Funda i dirigeix TitereArte, entitat dedicada a la 
formació, investigació i difusió del teatre de tite-
lles. A TitereArte coordina l’equip de professors 
de la Formació Interdisciplinaria del Titellaire (des 
del 2003 fins l’actualitat).

http://www.titerearte.com
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Inés Alarcón González
Es va formar com a actriu a LA CASONA de Fer-
nando Griffell, on va conèixer el món dels titelles 
de la mà de Jordi Bertran, passant a formar part 
de la seva companyia des del 2001. Ha treballat 
com a actriu i titellaire en altres projectes (Fede-
ració ECOM, La vampira del Raval...) així com en 
producció artística i executiva (Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular Nou Barris-Circus Klezmer, Tea-
tre Dejavu, Dones i Mans ...).

És en aquest període on treballa des de la ves-
sant més social, i es titula com Animadora Socio-
cultural. Imparteix tallers de teatre per infants i ha 
treballat en la dinamització i animació d’activitats 
amb entitats de l’àmbit de la discapacitat i la cul-
tura. (Federació ECOM, Federació Catalana de 
l’Esport Adaptat, Editorial Planeta).

Ha continuat investigant i formant-se com a ti-
tellaire en diverses tècniques, com ara amb Ángel 
Calvente o amb la Compañía de Marionetas Herta 
Frankel.

Funda amb un grup de professionals de l’àmbit 
artístic l’Associació Cultural Teatro Sonoro, realit-
zant i promovent activitats de caràcter teatral i au-
diovisual inclusives.

Actualment és membre de la companyia de ti-
telles Pinotxo en Bicicleta, amb l’espectacle Blau 
Marí.



Roger Casas de Matos
Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre 
en especialitat de Gest, estudis que compagina 
amb el Grau de Mestre Educació Infantil. Amplia la 
Formació de Post Grau en Dansa com a Motricitat 
amb Marta Castanyer i Els objectes i titelles com 
a medi pedagògic amb Rene Baker a l’Institut del 
Teatre de Vic. Realitza cursos de cos i moviment 
amb Olivier Décriaud y Christophe Marchand; es 
forma en dansa contemporània amb Natàlia Viñas, 
Màxim Irienneti, Olga Álvarez y Carles Salas en-
tre altres. El 2008 crea la Cia. Am-arT, dedicada 
a espectacles infantils de gest, titelles i narració 
de contes populars; Els Somiatruites és l’últim tre-
ball de la companyia. Ha format part de la Cia. de 
dansa Esther Giménez amb Enlloc del cos. Treba-
lla amb la Cía. Un hombre viejo amb l’espectacle 
Un señor muy viejo con unas alas enormes (2011) 
dirigit per Alfred Casas. Treballa a la composició 
I el poeta?  (2010) de Moreno Bernardi basat en 
la biomecànica teatral. Actualment treballa amb 
la Cia. Bojum Teatre amb l’espectacle Mastica-
ció de Patrick Kermann dirigit per Montse Bonet. 
Exerceix també la seva altra vocació d’Educador 
Infantil i atenció a la primera infància.



Elena Díez Villagrasa
Combina els seus estudis de Filologia Anglesa i 
Relacions internacionals i interculturals (UAB) 
amb la participació a una sèrie d’activitats que aca-
baran per decantar-la pel món artístic:  col·labora 
regularment amb el grup de teatre Jove Calassanç 
Teatre des de 1986, com a actriu i directora, i co-
funda l’Associació Sociocultural Les Clementines, 
on coordina i realitza obres de titelles amb finali-
tats pedagògiques. 

Després dels estudis treballa principalment vin-
culada al món de l’educació no formal, però mai 
oblidant la vessant artística: ha realitzat assesso-
rament pedagògic d’espectacles teatrals, així com 
formacions per a educadors i educadores del ti-
tella com a eina pedagògica, i de construcció de 
titelles amb material reutilitzat. Combina la profes-
sió pedagògica amb els contacontes, i finalment 
amb la interpretació i manipulació de titelles en 
aquest projecte. 





Fitxa artística
Idea Original i Direcció |  
Mónica Pes Coca

Dramatúrgia i Interpretació |
Inés Alarcón González, Roger Casas de Matos i Elena 
Díez Villagrasa

Construcció de Titelles |
Mónica Pes Coca, Daniel Libkind i  Montserrat Ribas

Escenografia |
Gustavo Brito, Mónica Pes Coca i Daniel Libkind

Producció |
TitereArte

Disseny Gràfic i Fotografia |
David Silva (Rasgo Audaz)

Col·laboracions |
Daniel Libkind, Pep Pascual, Ramón Pascual Barrio, 
Aina March, Montserrat Ribas, Oskar Escribano, 
Alejandro Lento, Montserrat Cotier, Mª José Díez 
Villagrasa, Francisco Cordero, alumnes de l’Escola 
d’Actors de Barcelona (veus en off),  Noelia Izquier-
do Monzón i Glòria Bañón (en representació de la 
Formiga Martinenca).

http://www.titerearte.com/
http://rasgoaudaz.com/


Fitxa pedagògica
Destinataris |
Espectacle familiar.
Recomanada per a infants de 6 a 12 anys.
  
Idioma |
Català (disponible també en castellà).
  
Continguts i valors |
• Sentit de la justícia i participació activa en la defensa 
dels propis drets.
• Estima, confiança, amistat, cooperació, i cura de la 
natura.
• Actitud positiva davant de les dificultats.
• Escolta a la tercera edat.
  
Metodologia |
Es presenta l’espectacle al públic que, de forma par-
ticipativa, col·labora en el desenvolupament del final 
de la història.
  
Continuïtat |
En finalitzar l’espectacle es lliurarà un element sim-
bòlic a tots els assistents per a recordar la seva parti-
cipació en la resolució del conflicte de l’obra.



Fitxa tècnica
Tipologia |
Sala. Possibilitat de fosc total (no imprescindible).
  
Gènere i tècnica |
Titella de guant i tija.
  
Durada |
55 minuts
  
Temps de muntatge |
2 hores
  
Temps de desmuntatge |
1 hora
 
Espai escènic |
Amplada: 5 metres 
Fons: 3 metres
Alçada: 3,5 metres

Necessitats tècniques |
Corrent: un endoll (mínim) a 220v. per 3000w. 
Dues taules de 2m. aproximadament.

La companyia porta el seu propi material tècnic:  di-
mmer, taula de llums,  reproductor de cd i equip de 
so, així com els focus necessaris.



Plànol tècnic
Alçada

Planta

Retaule
Vista central



Retaule
Perspectiva

Retaule
Vista general



Contacte
info@titerearte.com

Mallorca, 580
08026 - Barcelona

93 325 83 19

www.titerearte.com
http://titerearte.wordpress.com/
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