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SINOPSI

La Berta és una nena petita d’edat i de mida no gaire gran, i està farta de que li
diguin “menuda”, de què és tan petita com un cigró, i de no poder arribar ni al
prestatge del pot de caramels, ni a la taula, i de no poder veure mai les parades
del mercat quan acompanya a l’avi a comprar.

L’avi Emili sempre li diu que cada un és com és , però que malgrat aixó, tothom
pot acomplir els seus somnis si s’esforça per aconseguir-ho, i que com somiar no
costa res, qualsevol pot imaginar-se ser el que vulgui, encara que cal recordar que
una cosa és la fantasia, i un altra la realitat.

La Berta només té un somni: un dia despertar-se i ser tant gran com la mare o
com el pare. Però aixó ja sap que és impossible. Un dia, però, un cop de vent li
farà emprendre un camí que la durà a fer un llarg viatge.

En tornar desprès de conèixer personatges ben curiosos i viure aventures
fantàstiques, la Berta tornarà més gran i fins i tot, potser,  una mica mes alta.



L’ESTENEDOR
TEATRE és una companyia amb
una llarga trajectòria marcada per reptes
personals, professionals i artístics.

Una companyia molt rodada que ha anat
construint un discurs i un estil gràcies als
més de 30 espectacles estrenats al llarg de
la seva història.

Són una part important de la història del
teatre de titelles català, amb les moltes
històries, de petits i grans espectacles que
han anat rodant arreu del país, de l’Estat i
també de l’estranger, on han explicat
històries, llegendes, contes i rondalles; per
entusiasmar als i les més petites i als seus
acompanyants.

L’ESPECTACLE “MENUDA”

El nou espectacle de l’Estenedor Teatre està adreçat a nenes i nens de 3 a 7 anys.
Que consti que també tenen en compte que els infants venen acompanyats, fins i
tot el públic adult podrà trobar alguna reflexió que no els deixarà indiferents.

La història de la Berta, una nena petita i baixeta que només vol créixer, i que
gràcies a un accident farà un viatge per llocs fabulosos. Aquest viatge i les
coneixences que hi farà li faran adonar-se que no cal ser gaire gran per veure més
enllà dels nostres nassos i que l’important no és ser més o menys gran, sinó en
viure la vida amb intensitat i aprofitar cada moment.

Un cant a la idea de què cal aprofitar cada moment i saber treure partit de les
nostres possibilitats, tant si som com un tap de bassa o llargaruts com un dia
sense pa..



MENUDA és un espectacle on la música i la llum juguen un paper tant

important com la paraula.

Els titellaires i el músic es mouen per l’escenari sense intentar passar
desapercebuts. L’espai d’actuació no estarà circumscrit a una taula o un castellet,
sinó que per cadascuna de les escenes es farà servir un espai diferent: una maleta,
una escala, un caixó, etc. que conformaran els diferents escenaris de l’obra.
L’acurat tracte amb la il· luminació contribuirà a crear aquest món màgic que us
volen mostrar.

A  MENUDA, i  sense deixar la paraula de banda, es potencia molt més el tracte
de l’espai i es deixa que les situacions s’expliquin amb el concurs de la música,
la llum, i el moviment.

Cal destacar l’especial paper de la música com a element dramàtic, executada en
directe, és una peça clau d’aquest muntatge. El músic interpreta les diferents
peces de l’obra i manipula elements escènics i, a banda dels instruments
convencionals sonaran tubs, tapadores, cassoles, pots i altres herbes.



Fitxa artística i
logística
TITELLAIRES:
David Laín i Devant, creador de
L’Estenedor Teatre l’any 1978, altra cop
posa en escena una nova obra, de la qual es
responsable del text, l’escenografia, i la
manipulació.
Anna Albiol Calvet ha treballat, durant 8
anys, a Televisó Espanyola, en la producció
“Los Lunis”. En l’actualitat, combina la
feina de “MENUDA” amb un nou muntatge
de l’obra de Titelles Babi “La Balena
Elena”, en una versió de petit format.

DISSENY DELS TITELLES:  Margarida Carbonell i Roger, que ja ha
compartit altres creacions de l’Estenedor Teatre, s’ocuparà aquesta vegada de la
imatge de l’espectacle, dissenyant i construint els titelles i col·laborant en la
imatge escenogràfica de Menuda.

VESTUARI: Mònica Pes Coca, en col.laboració de Montserrat Ribas, donat que
en aquesta proposta escènica tant el músic com els titellaires no aniran vestits de
negre, per passar desapercebuts, la Mònica s’encarregarà de fer uns vestits ben
elegants.

MÚSICA:  Pep Pascual i Vilapua, que ha col·laborat i col·labora amb grans
artistes i grups com Braiton 64, Moises Moises, La Singular, La Vella Dixieland,
Tandori la Noir, Pascal Comelade, Comediants, etc. etc. i creador de les
músiques de tants altres espectacles de la companyia: Tutti Colori, Diplo, Lluna,
Blau Cel Groga Llimona, Bestiari, Pedres de Paraula, Quixot, Petons, etc. etc.
Torna aquest cop a crear  la banda sonora de MENUDA., la interpretació de la
qual resta a càrrec de Max Pascual, músic del conjunt Tabaloko i alumne de
llenguatge musical del taller de Músics. A l’espectacle tocarà l’acordió,
l’Ukelele, a més de tota mena d’objectes de percussió: la serra, llaunes, pots, etc.



DISSENY DE
LLUMS: Roc
Laín i
Escandell, del
col·lectiu
Larry’s SCCL,
que ha fet el
disseny de
llums de
diferents
produccions
del Teatre del
Sol (Sabadell) ,
i també
d’espectacles
com: Fama, La
Fabrica de la
Felicitat, Hikicomori, La Dona Trencada, Dues Mares, etc. etc. També ha estat el
responsable de diferents il·luminacions d’altres espectacles de L’Estenedor:
Lluna, Pedres de Paraula, Quixot, Petons, Flamenc..Oh!, etc. tornarà a aquesta
vegada a aconseguir que els llums contribueixin a la màgia de fer realitat una
fantasia.

TÈCNIC DE LLUM I SÓ: Es l’Ignasi Miranda ja fa tres anys que desenvolupa
aquesta funció a la companyia, com que també és músic en alguns espectacles
també toca diferents instruments en directe. Val a dir que amb un tècnic com ell
les representacions són un veritable plaer, i sense exagerar puc dir que s’ha
convertit en una peça clau de l’equip.

SECRETÀRIA:  Des de fa una colla d’anys aquesta feina la desenvolupa la
Montserrat Canales i Carrasco, qui coneix millor que cap altre els papers i
paperets del grup, sense ella no podríem  fer ni una trista factura. Es
l’encarregada dels comptes, de demanar les subvencions i d’altres gestions
imprescindibles pel bon funcionament de L’Estenedor Teatre.

Propostes pedagògiques
Abans d’anar a veure l’obra

És important explicar a l’alumnat on aniran i què suposa el fet d’anar al teatre.
Per alguns pot ser la primera vegada que hi vagin. Per això, es recomana que els
informeu del títol de l’obra, el nom de la companyia, quin és l’argument, els
podeu llegir la sinopsi, o bé els expliqueu amb les vostres paraules en què
consisteix la història.



Els podeu parlar dels titelles i els actors titellaires, explicar que aquests han de
dominar diferents tècniques per a poder fer una representació teatral. La més
immediata és la de construcció i manipulació de tot tipus d’objectes. Els cal
dominar també l’art de la veu i la dicció, atès que cada titella té, a més, una
manera especial de moure’s amb el seu propi to i timbre de veu.

En aquesta obra, els actors són manipuladors d’un seguit d’objectes que es
transformen amb personatges i instruments.

Seria convenient recordar-los que abans d’entrar al teatre els nens/es hauran de
tenir molt clar el respecte necessari pels artistes i els companys per gaudir al
màxim de l’experiència.

Després de veure l’espectacle.

Valoreu que ha significat l’experiència com a
espectadors. Podeu demanar al grup que expressi
l’opinió que li ha despertat l’espectacle.
Rememoreu l’experiència i comenteu l’obra.
Recordem la història:

- Què li va passar a la Berta?
- Qui li regala el molinet?
- A on la portà el molinet?
- Gràcies a qui va conèixer Berta el fabulós món
submarí?
- A qui conèix Berta en una illa?
- Qui escriu una carta quan Berta estava a casa de a Magdalena Melmelada?
- Què li passen a les rodes d’ensaimada? Quin remei troba en Golafre?
- Què li explica la Lluna?  ella tan alta, per què tampoc acosegueix sempre el que
vol?

Suggeriments a partir de l’obra

Podeu amb l’ajuda de l’alumnat fer una descripció dels diferents personatges que
apareixen a l’obra: la Berta, l’avi Emili,  la venedora i el venedor del mercat, el
peixot enorme, la palmera de la illa, la cigonya, la senyora Magdalena
Melmelada i la Lluna.

Demaneu quin és el personatge que més els ha agradat? Quina és la història que
més els ha interessat? Quina escena els ha emocionat més? Si han rigut o han
sentit por en algun moment.

Pregunteu si s’han sentit identificats en algun moment amb algun personatge o en
alguna situació. Estaria bé que no solament contestessin aquestes preguntes, sinó
que a més, les puguessin il· lustrar amb dibuixos. Proposeu que cadascú faci un



dibuix d’una escena de MENUDA, i després els exposeu i demaneu a cadascú
que expliqui per què ha triat aquella escena.

Parleu del paper de la música en el desenvolupament de la història

Activitats

Pensem. Tanqueu els ulls uns instants i penseu en alguna cosa que us agradi molt
i que mai heu vist o heu tocat de debò. Dibuixeu el que us heu imaginat i
escriviu, o digueu al mestre/a el contingut dels vostres pensaments.

Construïm un titella pels dits. Dibuixem un titella en una cartulina. El titella no
ha de ser sencer només hem de dibuixar la cara i el cos fins el genolls. Pinteu-lo,
retalleu-lo l amb una mica de cinta adhesiva, o amb una goma elàstica enganxeu-
lo en un dit i feu servir la resta de la ma per moure'l. O enganxeu-lo entre els dits
índex i mitjà, i dos dels dits que queden poden servir de cames del titella.

Dibuixem. Recordeu nom d'algun titella que hagueu vist al teatre, a la TV, o al
cinema. Dibuixeu-lo, escriviu el seu nom amb l’ajuda del mestre/a, si cal, i
pengeu-lo en una paret de la classe.

Feu de titella. Feu parelles. Trieu un dels personatges de l’obra. Quan hagueu
decidit qui interpreta cadascú representeu un petit fragment de l'obra fent servir
només els gestos.

Fem teatre. Dividiu-vos amb grups petits. Prepareu una història amb els titelles
de dits que heu creat i  representeu-la per la resta de la classe.



Sobre els titelles..
Com a introducció els podeu explicar que en els seus inicis el teatre de titelles es
representava al carrer i que per aconseguir atreure l’atenció dels espectadors va
sorgir la necessitat de construir aquests petits teatres. Un teatrí el podeu construir
de forma molt versàtil i d’última generació amb un estenedor. Una corda i unes
pinzes. Uns llençols que facin de cametes i darrera espai per poder manipular
l’objecte.

Aquests personatges que anomenem titelles també es coneixen per altres noms
com ara putxinel·lis, marionetes o guinyols. Els titelles admeten diferents
tècniques de manipulació. Algunes de les més conegudes són: le de tija, les de
guant i les de fils.

Els titelles de guant, també coneguts com a putxinel·lis, consisteixen en un ninot
amb un cap i uns braços enganxats al guant, on el titellaire fica la mà per tal de
fer-lo bellugar. Els moviments més comuns són subjectar objectes, recollir,
lluitar, ballar i moure’s.

Els titelles de tija es manipulen per sota amb una vara que travessa tot el cos i
aguanta el cap. La mobilitat dels braços s’aconsegueix amb altres varetes. Segons
la nostra destreça els seus moviments seran més o menys precisos. Es combinen
els gestos controlats amb determinats girs i contorsions.

L’ofici de titellaire

El titellaire és un creador integral atès que ha de dominar
tècniques molt diferents per a poder fer una representació
teatral. La més immediata és la de construcció i manipulació de
tot tipus d’objectes, no només dels clàssics ninots, que poden
esdevenir en funció de l’habilitat del titellaire autèntics
personatges teatrals. Li cal dominar també l’art de la veu i la
dicció, atès que cada titella té, a més, una manera especial de
moure’s amb el seu propi to i timbre de veu. És, per últim,
autor que construeix també les seves històries particulars.

Qualsevol objecte pot esdevenir un titella. Una pedra, un cartró,
un llapis o un tros de roba...Es poden convertir en un ninot que
representi una història. Amb unes senzilles prestacions
(dibuixant o enganxant un ulls, pintant uns llavis..etc.) un
timbre de veu característic i mobilitzant-lo d’una determinada
forma per donar-li una expressió a l’objecte.


