
 



 
 

 
 
 
 

Dossier de l'espectacle:  
 
 

 
 
 

 
PEP VERDURETES 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

Rúcula Titelles 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Índex 
 
1. Presentació 
 
2. L'espectacle 
 
3. Continguts  
 
4. Fitxa tècnica i artística 
 
5. La Companyia 
 
6. Contacte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. Presentació 
 
  

Pep Verduretes és un espectacle de titelles amb música amb directe 
pensat especialment per representar al carrer. 
 
L'espectacle “Pep Verduretes” ens mostra la història d'un pagès, en Pep, i 
les seves verdures ecològiques en una aventura insòlita, on la il·lusió, 
l'amistat, i la confiança seran els puntals per a què la història finalitzi amb 
èxit. 
 
Aquesta aventura es convertirà en una expedició plena d’alegria, 
entrebancs i molt companyonisme ecoclorofíl·lic! 
  
Aquest espectacle és una proposa per a sensibilitzar als més petits dels 
avantatges saludables, nutricionals i energètics de la verdura ecològica. 
Alhora, i aprofitant que el 2014 ha estat declarat per la UNESCO com a 
any dedicat als horts i l'agricultura familiar, la història és una bona 
oportunitat per introduir temes de reflexió al voltant de l'agricultura de 
proximitat i els cultius locals com una opció de sostenibilitat alimentària. 
 
També posa en valor les actituds de cooperació i treball en equip per 
poder aconseguir els objectius plantejats. Es treballen valors com 
l'amistat, la companyonia i l'esforç així com l'acceptació de la diferència ja 
que en l'espectacle hi conviuen diferents personalitats que cooperen i 
estan ben avingudes. 
 
En el desenvolupament de la història també s'hi introdueix un punt de 
surrealisme, a través del joc, per donar ales a la imaginació. És un 
espectacle de petit format que proposa posar en valor l'experiència íntima 
i directa amb el públic. 

 
 



2. L'espectacle 
 

L'espectacle comença amb una pagesa, la Filomena, i un pagès, en 
Roman, que volten per tot Catalunya venent les seves verdures 
ecològiques. En aquests mercats hi freqüenta també un músic, en Magí, 
amb qui tenen una bona amistat. 
 
La mestressa de la parada, per vendre bé el producte, es posa a explicar 
una aventura molt especial, en què unes verdures ecològiques van 
emprendre un llarg i complicat viatge amb el seu pagès, en Pep, i que 
gràcies a les seves qualitats nutritives, van finalitzar-lo amb èxit. 
 
En Pep és un pagès que s’estima molt les seves verdures, les ha 
cultivades amb molt d'amor, les ha fet créixer, triant la millor llavor, fent-ne 
el millor planter, fins aconseguir les verdures autòctones més ben 
adapdades al terreny. Finalment, però, seran elles qui gràcies a tota 
aquesta cura que se n'ha tingut en fer-les créixer, salvaran al seu pagès 
en el moment més crític de la història. 
 
El grup de verduretes està format per un api, una bleda, una ceba i una 
mongeta del ganxet, en “Ganxet”, el gos d'en Pep. Són  verdures 
diferents, cadascuna amb la seva personalitat i alhora molt unides tant 
entre elles com amb el seu cuidador-pagès. Tots junts reuneixen la il·lusió 
necessària per dur a terme l'expedició més esperada.   
 
En aquesta expedició aprendran a confiar en la natura, a contribuir 
individualment pel bé comú i a escoltar i valorar la saviesa popular. Alhora, 
descobriran les seves grans propietats nutritives que els permetran 
aconseguir el seu objectiu. 
 
Al final de l'espectacle, un cop acabada la gran aventura, les verdures i el 
seu pagès es despedeixen i se'n tornen a dins de la parada. La Filomena, 
en Roman i en Magí, tal i com passa en els mercats setmanals, 
desmunten la parada i continuen el seu viatge de mercat en mercat, 
acomiadant-se de la gent amb qui han compartit aquesta extraordinària 
experiencia. 



 
3. Continguts 
 

“Pensa globalment, actua localment” 
 

Els temes que es poden treballar a partir de l'espectacle Pep Verduretes 
són, entre d'altres: 
 
-L'alimentació saludable, les verdures i les seves propietats nutritives 
-Els valors com la companyonia, l'amistat i la col·laboració per aconseguir 
una fita 
-L'agricultura ecològica i de proximitat 
-Les llavors i la seva importància en els cultius autòctons 
-Els refranys populars i poesia “Com el Vallès no hi ha res” de Pere Quart 
-El món de la pagesia 
-El Parc natural del Montseny, el Matagalls i l'excursionisme 
 
Propostes pedagògiques per a les escoles: 
L'espectacles es pot combinar amb la visita a un hort ecològic proper 
(es tracta d’un espectacle mòbil). Aquest servei s'ha de demanar amb 
antel·lació per poder organitzar i coordinar aquesta visita.  
Un cop efectuada la contractació, s'entregarà un dossier pedagògic amb 
propostes per treballar a l'aula: 

 
 -L'hort familiar, una possibilitat d'alimentació per a tothom 
 
 -Els refranys i la trasmissió del coneixement popular 
 
 -L'alimentació saludable a la cuina 
 
 -L'animació d'objectes i els efectes sonors 



 
4. Fitxa tècnica i artística 
 

FITXA TÈCNICA: 
Espectacle adreçat a tots els públics 
Ubicació: tant carrer com interior 
Durada: 35 min aprox. 
Espai escènic: 4 x 4 metres (preferiblement amb tarima de 20 cm 
d’alçada) 
Pressa de corrent a 220v per a carrega de 2.000W. 
Temps de muntatge: 1’5 hores 
Temps de desmuntatge: 1hora 
 
Necessitats tècniques so: (la companyia disposa del material) 
 -Dos altaveus autoamplificats 300W (més suports) 
 -Taula de mescles (mínim tres entrades de micro) 
 -Dos micros inalàmbrics de diadema 
 -Cablejat corresponent 

 
FITXA ARTÍSTICA: 
Creació i direcció: Eugeni Sans 
Música: Daniel Portavella 
Interpretació: Mireia Gatius i Eugeni Sans 
Producció: Rúcula Titelles 
Escenografia i Titelles: Eugeni Sans 
Vestuari: Maite Batalla i Eugeni Sans 

 
 
Agraïments: Mariona Castelar, Amanda Brusés, Joan Monells 
A més, també hi participen: 
 Disseny promocional i web: Bàrbara Partegàs 
Fotografies: Pepo Segura 
Difusió i contractació: Agnès Sebastià 



 
5. La companyia 

 
La companyia Rúcula Titelles neix a principis de l’any 2013, amb la 
intenció de realitzar un espectacle de titelles de petit format i amb música 
en directe. La companyia està composada per: 
 
Eugeni Sans, constructor d'elements escenogràfics i actor. Ha format 
part de la companyia Artristras, participant en la creaciò i la construcció 
de titelles i escenografia d’espectacles de carrer, així com en la pirotècnia. 
Actualment combina la creació propia amb la realització d’encarrecs per a 
diferents companyies. 
 
Mireia Gatius, actriu. Forma part de la companyia Nats teatre i és 
professora a l'Escoleta de Teatre de La Garriga i als Dofins. La seva 
formació com actriu incorpora el clown com a element important. 
Darrerament, ha presentat l'espectacle Un record, un tresor sobre Narcisa 
Freixas.   
 
Daniel Portavella, guitarrista. Ha treballat en diferents projectes musicals 
com Dusminguet, Dijous Paella o Clara Andrés. Actualment combina 
aquesta dedicació amb la docència, així com en l'estudi dels instruments 
“fets a casa” de diferents creadors. 
 

                                      



 
6. Contacte 
 
 
 Rúcula Titelles: 
 ruculatitelles@gmail.com 
 http://ruculatitelles.wordpress.com/ 
  
 c. Sant Francesc, 80, 08530 La Garriga 
 (+34) 678 63 0120 / 672 04 83 30 



 


