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Consells ràpids per aprofitar al màxim de l'espectacle.
Permetre que un infant vegi un espectacle, l’ajuda a desenvolupar el seu pensament crític, a formar el
seu judici, a expressar emocions, compartir... Per a això, haurà de desenvolupar la seva escolta, afilant la
seva mirada per rebre l'espectacle en les millors condicions. Algunes idees per a l'aula abans de venir a
veure l’espectacle ajudarà els infants a caure en aquest univers màgic.

Avui anem a veure un espectacle de titelles!
Abans:
Haurem d’arribar uns 10 min abans de l’hora d’inici de l’espectacle. Això ens permetrà tranquil·litzar-nos
i trobar el silenci. Preparar-nos per assistir a un espectacle que està creat per nosaltres. En definitva:
estar a punt per a l'espectacle!
Durant:
La llum s'apaga: i no hem de cridar. És un mal començament: millor assaborir el moment. Tots els nostres
companys també tenen dret a la seva comoditat. No hem de parlar amb els veïns, ni amb els artistes (a
menys que ens convidin, és clar!).
Després:
Podrem parlar de tot el que he vist, escoltat, comprès, sentit .... Podrem escriure alguna cosa sobre
l’espectacle, fer un dibuix, parlar amb els artistes i professors o amb els companys de classe. Ei! Però
també tenim tot el dret a guardar-nos coses molt personals que hem sentit.
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Titelles, música i cant!

Atenció , és important que els nens i nenes descobreixin l'espectacle per si
mateixos i mantenir un màxim d'espontaneïtat perquè cadascú visqui la seva
pròpia aventura.

L’espectacle: Les Tribulacions de Matito.
Matito, el protagonista de l’espectacle, arriba amb objectiu molt ambiciós: fer-nos xalar. Ràpidament
quedem atrapats per la seva energia i els seus moviments simpàtics, el seu “cuerpecito”, és l’alegria
“andando”. Intenta meravellar-nos amb el seu peculiar humorisme, però la mandra pot més que ell i
sempre pensa en fer la migdiada! El que més li agrada és no fer res! Si mai el busqueu, no cal que feu un
pregó, dormint sota la olivera el trobareu. Però cada cop que intenta dormir, li passa alguna cosa que el
desvia del seu objectiu: apareix un gos, el guarda d’odre públic el condemna per saltar-se la llei, el Sr.
Pasqual li fa traginar sacs, es transformarà en l’home del sac, s’enfrontarà amb la mort i s’enamorarà de
la Cinteta....Matito, sense voler-ho, es convertirà en un autèntic heroi popular defensor de la natura,
lluitarà contra de les injustícies socials, s’oposarà a la riquesa i a l’explotació, defensarà la força de
l’amor, s’enfrontarà als misteris màgics de la vida. Avui no podrà dormir, però cantarà les veritats sense
témer les conseqüències. Gràcies a la seva audàcia i al seu inseparable bastó en sortirà sempre victoriós.

L’espectacle és molt rítmic i dinàmic, acompanyat de música en directe.
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Una mica d’història:
Naixement i evolució de Pulcinella, precursor del titella de guant.
Tots sabem que de màscares italianes n’hi ha moltes, però no hi
ha dubte que la més cèlebre és Pulcinella, la màscara
característica de Nàpols. El seus origen “ es perd en la nit dels
temps”, es diu que Pulcinella prové de les atel·lanes, petites
farses de caràcter bufonesc procedents de la ciutat d’Atella.
Inventades al s. II a. J.C., les atel·lanes presentaven personatges
estereotipats i grotescos. Van ser adoptades per actors romans
que actuaven amb màscares o eren representades com a
complement de les tragèdies. Les atel·lanes evolucionen i
sobreviuen durant l’època medieval i més tard donen lloc a allò
que se’n digué Commedia dell’arte. Les màscares de la
Commedia dell’arte, Pantalone, Arlequino, Brighella, Pulcinella...
són una lenta transformació de les atal·lanes. Pulcinella, però
s’escapa de la màscara de la Comedia dell’arte i es converteix en
una “màscara animada”, lliure i autònoma, és a dir un titella.

Aquest és l’origen històric, però també trobem en Pulcinella un origen mitològic: segons la mitologia
Pulcinella surt d’un ou, mite de la creació particular, ell mateix és un déu ja que no surt dels humans sinó
d’un “ou còsmic” en un acte d’auto creació.
Sigui quin sigui el seu origen, Pulcinella és l’esperit del poble. Gaudeix d’una càrrega inesgotable d’ironia
vers si mateix i vers els altres, i d’una inspiració que no li permet desesperar-se. Un personatge que
aplega moltes tensions i contradiccions: de tant en tant ignorant o beneit i convertit en àvid i astut per la
misèria. A vegades còmic i a vegades més que còmic. Un personatge sempre disposat a arrabassar tot allò
que hi hagi d’arrebassable, i a menjar quan és possible…

5

Aquesta forma, nascuda en ple renaixement a la ciutat de Nàpols, s’ha estès per tot el món, exportada, a
centenars de castellets de teatre de titelles. Del Pulcinella napolità, passem per exportació directe al
Polichinelle francès, al castellà Don Cristobal, al Punch anglès, al Petruska rus, al Jan Klassen holandès, al
Kaspar alemany, Karagoz turc i grec…tots ells encarnen aquest home simple, aquell que ocupa l’últim lloc
de l’escala social, cridat a representar l’ànima del poble.
A Catalunya també va arribar la tradició del titella de guant, el primer titellaire de guant català és Juli Pi
(1853-1920). Posteriorment, apareixen famílies com les d’Anglès o els Vergés…. El titella tradicional
català, és especial, amb unes característiques morfològiques especifiques. Així com els titelles de guant
clàssic (com els que veurem a l’espectacle Les Tribulacions de Matito) procedeixen de la tradició italiana
del Pulcinella Napolità, els titelles catalans disposen de dramatúrgia i personatges propis.
Com hem vist a molts territoris d’Europa arriba paral·lelament la tradició de Pulcinella, vegem alguns
exemples:
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Activitats pedagògiques:
Domini de la parla oral. L’autonomia i la iniciativa.
Competències: Desenvolupar l’expressió oral utilitzant el vocabulari apropiat, qüestionar,
justificar un punt de vista.
Després de l’espectacle és el moment oportú perquè cada infant exposi el seu punt de vista, la
seva opinió del que ha vist, sentit, entès… És un bon moment d’intercanvi entre infants,
professors i artistes.

La cultura humanista.
Competències: Reconèixer diferents disciplines artístiques.
L’espectacle que heu vist, utilitza diverses disciplines artístiques com l’art del titella de guant,
la música, el cant, l’escultura en fusta, la pintura, la confecció de vestuari.... És la ocasió perquè
els infants puguin fer la distinció ede les grans categories de la creació artística (música, teatre,
dansa, cinema, pintura, escultura...) i els nombrosos oficis que hi estant vinculats (Actors,
titellaires, músics, realitzadors, pintors, ballarins, compositors....).
Quin valor tenen les disciplines artístiques en la nostra societat?

Competències socials.
Competències: Respecte els altres i a les regles de la vida col·lectiva.
Anar un espectacle no vol dir que puguem fer el que vulguem. És un espai diferent del de la
classe, però també té les seves regles que s’han de complir.
Per més detalls vegeu el primer apartat d’aquest dossier: “Petits consells per aprofitar
l’espectacle”.
Com hem vist, el compliment de les regles és un concepte difícil d'entendre per a un personatge
com Matito. Sempre busca els límits, sovint els supera, de vegades qüestionar la seva
legitimitat. Ho veiem en l’escena del Matito i el Policia que queda brutalment penjat de la forca.
Aquesta és una bona manera perquè els nens i nenes entenguin la necessitat de les regles que
hi ha a la vida col·lectiva, però també posar-los en dubte per si es poden millorar.
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El joc de la transformació.
Competències: Imaginació i creativitat.
A l’espectacle hi ha molt moments on les situacions es resolen de forma surrealista o d’una
manera màgica. Per exemple quan en Matito és transformat, per error, en el Dimoni. Sovint el
teatre i sobretot el teatre de titelles juga molt amb les transformacions sorprenents
Podeu demanar als infants imaginar situacions i rols habituals transformats:





El professor és transformat en alumne i viceversa.
Els escriptoris de la classe s’han transformat en animals.
Un o diversos companys de classe s’han tornat invisibles
...

El glosat.
Competències: creativitat, llenguatge i musica.
El cant és un element molt important a l’espectacle, utilitzem el cant per explicar coses,
denunciar-ne d’altres, declarar l’amor a l’estimada.... per crear aquests cants hem partit de la
glosa, una pràctica molt estesa a Catalunya i que consisteix a cantar versos que en el millor dels
casos s’improvisen al mateix moment.
La majoria de gloses son d’estrofes de quatre versos heptasíl·labs. Vegem un exemple:
Ara que has començat
Un món nou descobriràs
I abans d’haver-lo acabat
Sense voler, glosaràs
Podeu demanar als infants que intentin fer una glosa, tenir clar el que es vol dir i fer-ho rimant.
Trobareu més informació a: http://www.cordecarxofa.cat/




Els escriptoris de la classe s’han transformat en animals.
Un o diversos companys de classe s’han tornat invisibles
...
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La teva història.
Competències: Imaginació, llengua i literatura
Els personatges que surten a l’espectacle són arquetips que podem trobar a molts contes
clàssics. Aquí proposem que els infants creïn la seva pròpia història a partir dels personatges
de l’espectacle. Els recordem a continuació:

Búscal
El gos del guardia municipal

Cinteta
Enamorada de Matito

La Mort

Pepeta, la bruixa
Té poders màgics

Guarda Municipal
Fa complir lleis absurdes

Sr. Pasqual
Ric que s’aprofita dels pobres
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Matito. El protagonista. Pinta’l
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Fitxa tècnica
Allò que necessitem per fer l’espectacle.
A qui va destinat?:


A infants cicle inicial i mitjà de primària.

Durada:


45 min.

On es pot fer?


L’espectacle tant es pot
representar a l’exterior
com a l’interior (aula, sala
polivalent, gimnàs…)

Necessitats tècniques:



Un endoll de corrent de a
prop del lloc d’actuació.
La companyia es fa càrrec
de l’equip de so i llum si
l’espai ho requereix.

Altres:


La companyia arribarà a
l’escola 1 hora abans de
l’actuació.
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La Companyia
El Col·lectiu Matito
Som una companyia de teatre de titelles. El nostre
objectiu és crear per a tots els públics. Els nostres
espectacles es basen en la manipulació de diverses
tècniques de titelles (de guant, de taula, marionetes de
tija,…) complementats amb el cant i la música en
directe.

Autor: Col·lectiu Matito
Titellaire: Arnau Colom
Músic en directe: Fito Luri o Clara Colom
Construcció teatret i titelles: Arnau Colom
Disseny i confecció vestuari i teatret: Núria Subietes
Fotografia: Sara Estalella

Contacte

Situació

COL·LECTIU MATITO

COL·LECTIU MATITO

Persona de contacte: Arnau Colom

C/Immolats del Setge, 4

Telèfon: 659 69 98 98

43850 Cambrils

E-mail: collectiumatito@gmail.com

Baix Camp

Web: www.collectiumatito.wordpress.com

(Tarragona)
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