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FITXA ARTÍSTICA 
 
Companyia:  Ytuquepintas 
Guió i direcció: Borja González 
Acompanyament artístic: Enrique Lanz i Yanisbel Martínez  
Intèrprets:  Borja González, art en sorra 
  Alberto Munilla,  manipulador  
  Roc Sala, músic: teclats i hang 
Composició musical: Roc Sala 
Disseny de llums: Quim Aragó 
Disseny de so: Ton Mentruit 
Construcció dels titelles: Borja González 
Producció: Quim Aragó de Camaleònica Produccions 
 
Durada: 55 minuts 
Gènere: Teatre visual 
Tècnica: Art amb sorra i titelles 
Espectacle amb música en directe. 
Tots públics 
 

 
 

 
 



L’ESPECTACLE 
 

JOJO, quart espectacle de la companyia, és una preciosa 
proposta escènica de poesia visual, sense text, que ens 
explica una sorprenent aventura utilitzant l’art en sorra, 
tècnica ja habitual de la companyia Ytuquepintas, però 
que per primera vegada, incorpora la manipulació de 
titelles, fusionant així les dues tècniques, amb 
l’assessorament artístic inestimable d’Enrique Lanz i 
Yanisbel Martínez de la prestigiosa companyia de titelles 
Etcétera, de Granada. 
La música, composada especialment per aquest espectacle 
i interpretada en directe, acaba de donar forma fent de  
JOJO una proposta molt atractiva per a tot tipus de 
públic. 
 
La companyia ha escollit el nom de JOJO en memòria 
al primer orangutan que va ser rescatat de la captivitat, 
i que va significar l’inici del projecte Internacional Animal 
Rescue, una organització no governamental que treballa 
per salvar als animals del sofriment que representa viure 
en captivitat, afavoreix la seva rehabilitació i sempre que 
és possible, els introdueix en el seu hàbitat natural. 
Actualment, JOJO encara viu, i és un gran orangutan 
mascle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART EN SORRA 
Veure treballar a Borja González amb la sorra és quedar 
fascinat des del primer moment.  
Una taula de llum plena de sorra, una càmera zenital 
que permet projectar les imatges en directe i una gran 
pantalla son les úniques eines d’aquest dibuixant 
extremadament creatiu. Les formes es van creant, el seu 
significat es va endevinant i la història, acompanyada de 
música i titelles, s’explica sola, no es necessita res més 
per entendre-la perfectament. 
  

.	

 
 
 
ELS TITELLES 
L’espectacle mostra dos titelles, JOJO de petit i de gran, 
manipulats per Alberto Munilla. 
Mentre que el titella que representa l’orangutan de petit, 
és un titella on es veu el titellaire i com el manipula, 
en el cas del titella de l’orangutan gran és un titella 
habitat, és a dir, el titellaire el manipula des de l’interior, 
i el resultat visual és extraordinari. Aprendre els gests 



naturals dels orangutans, ha estat pel titellaire una gran 
feina d’observació, però els resultats son extraordinaris. 
 

   
 
LA MÚSICA 
La música de l’espectacle, interpretada en directe pel seu 
compositor, és molt descriptiva i realça l’acció que s’està 
interpretant amb els titelles o il·lustrant amb la sorra. 
Roc Sala ho aconsegueix amb el teclat i amb molts 
sons que grava en el mateix moment de ser interpretats 
i que es van reproduint en el mateix espectacle. 
S’acompanya també d’un Hang, un original instrument 
d’origen suís, format per dos plats que li donen una 
aparença d’OVNI però buit per dins. Té un so molt dolç 
i captivador. 

 
 



SINOPSI 
 

JOJO és la història d’un orangutan inspirada en fets 
reals, que ens convida a reflexionar sobre la fragilitat de 
l’ecosistema i el seu delicat equilibri si els humans el 
malmeten.  
 
En la més profunda selva de Borneo, els incendis 
provocats i les tales d’arbres  posen en perill la 
sostenibilitat selvàtica. Un petit orangutan és allunyat de 
la seva mare i, desprotegit i sol dalt d’un arbre, veu 
com els humans destrueixen tot el seu hàbitat, provocant 
la desforestació de la selva, i posant en perill la 
supervivència d’animals i plantes. 
 
JOJO, espantat per la destrossa s’estranya de la 
presència dels humans i però poc a poc, es va produint 
un clima de confiança mútua amb aquelles persones que 
el volen ajudar. 
 
La selva que veiem en l’espectacle, és una natura 
agredida per la desforestació, embrutada per la presència 
d’humans sense escrúpols, i aprofitada amb interessos 
comercials. La música reforça les emocions, des de la 
solitud que pateix l’orangutan, fins a la impotència que 
senten alguns amics humans de JOJO enfront l’agressió 
a la natura i als animals, que exerceixen d’altres 
humans. 
 
 



 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARI 
 
Borja González està il·lustrant tot el procés creatiu de 
l’espectacle per editar un llibre on de manera molt 
gràfica i amb petites anotacions, es descriu el procés 
creatiu d’aquest espectacle, i es presenten els diferents 
personatges, i s’aprofundeix en la problemàtica de la 
desforestació selvàtica, i la malversació dels  recursos 
naturals. 
La previsió és de que l’edició surti a la llum el mes de 
gener de 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMPANYIA 
 

Ytuquepintas és una jove companyia establerta a Mataró 
(Barcelona) que funciona molt activament des de l’any 
2012. Fou fundada per l’artista multidisciplinar Borja 
González juntament amb el compositor i pianista Roc 
Sala, i Quim Aragó a la producció.  
 
La singularitat d’aquesta companyia és l’art en sorra, una 
preciosa tècnica que és la base de tots els seus 
espectacles, dibuixos realitzats sobre una taula de llum 
artesanal que es projecten en directe en una gran 
pantalla. Aquestes imatges van acompanyades de música 
en directe, marionetes de gran format i pintura ràpida, 
narrant belles i poètiques històries, transportant a 
l’espectador, dibuix a dibuix, a moments plens d’emocions, 
a viatjar a diferents llocs del món i a fer una reflexió 
poètica dels seus propis sentiments, vivències i records. 
 
Un dels espectacles amb més èxit d’aquesta companyia, 
ha estat Somnis de sorra, on Borja González narra el 
pas de dues persones en el transcurs de les seves 
vides, des de somnis que es creen a la infància fins a 
les vivències que apareixen a la maduresa, amb la visió 
real i retrospectiva que aporta l’experiència viscuda. 

 
BORJA GONZÁLEZ  
Nascut a Arnedo, a La Rioja, és dissenyador gràfic, 
il·lustrador i artista de circ. Professionalment s’ha 
especialitzat en el dibuix amb sorra i fa més de 15 
anys que s’hi dedica. 
 
ROC SALA 
El pianista Roc Sala , va començar a estudiar música a 
l’escola de música d’Argentona, població on va néixer, al 



Conservatori de Música Josep M. Ruera de Granollers i 
a l’ESMUC amb l’especialitat de piano clàssic i 
contemporani. Ha treballat amb la Cia de circ de l’Alba 
Serraute, amb l’enyorat Monti (Joan Montanyès), amb 
Leandre, amb Pep Bou, i amb December Quintet. 
 
ALBERTO MUNILLA 
En aquest espectacle la companyia incorpora a aquest 
acròbata nascut a Logroño, format a l’escola de circ 
Rogelio Rivel de Barcelona i especialitzat en equilibris 
acrobàtics i verticals. Té una dilatada trajectòria i ha 
participat entre d’altres a El fantasma del Palau (Palau 
de la Música 2003), Iturza Fusion, Compañia de Circo 
Professional 2011) i darrerament a MUR, un projecte 
social de circ. 
 
 
COL·LABORADORS 
 
ENRIQUE LANZ amb l’ajudantia de Yanisbel Martínez. 
Nascut a Granada, Enrique Lanz dirigeix des de l’any 
1981 la companyia Etcétera amb qui ha participat, amb 
els seus espectacles de titelles de grans dimensions, als 
més prestigiosos festivals internacionals.  Obté els premis 
més reconeguts i es va especialitzant en muntatges de 
titelles que tenen com a font de repertori la música 
clàssica, actuant al Liceu de Barcelona i essent 
guardonat per la crítica operística de Barcelona, com el 
millor director d’escena en la temporada 2008-2009.  
L’any 2016 rep el Premi de Teatre de la Universitat 
Internacional d’Andalusia i la distinció Granada Coronada 
de la Diputación de Granada. L’any 2017 rep el Premi 
de Prestigi Turístic Nacional de l’Ajuntament de Granada.  
 
 



APROFITAMENT DIDÀCTIC 
 
El director d’aquesta proposta, Borja González, ha 
treballat estretament amb Raúl Cabrera, un biòleg 
especialitzat en grans primats, que té un extens 
coneixement dels orangutans i de les relacions que ells 
estableixen amb els humans. 
Aquest ha estat el punt de partida de l’espectacle, que 
ha portat a la Cia Ytuquepintas a investigar els perills 
que estan patint espais selvàtics, i les conseqüències tan 
per les espècies que hi viuen, com medioambientals. 
 
Raúl Cabrera  és cofundador i president de l’associació 
SOS PRIMATES, una entitat que divulga la situació 
actual dels primats i participa de forma directa en la 
seva protecció i en la conservació del seu hàbitat. 
https://sosprimates.org/wp/ 
 

 
 
 
L’organització que va rescatar a JOJO de la captivitat, és 
Internacional Animal Rescue, una entitat que treballa per 
salvar als animals que es troben en situacions semblants 
a la que va patir  JOJO. 
https://www.internationalanimalrescue.org 



 
L’espectacle també convida a reflexionar sobre temes 
mediambientals, com la desforestació dels boscos i de 
les selves del planeta,  i del mal ús posterior que se’n 
fa, com és el cas per exemple, del que està passant a 
la illa de Borneo, d’on és originari JOJO. 
El 80% dels boscos de Borneo han estat ja destruïts i 
s’està començant  a fer la mateixa pràctica a determinats 
boscos de Llatinoamèrica i Àfrica, on es cremen boscos i 
selves per plantar palmes de Guinea, un tipus de 
palmeres africanes que creixen molt ràpid i que son 
extremadament agressives amb el seu entorn. D’aquestes 
palmeres se’n extreu l’oli de palma, que en el món 
occidental s’utilitza en alimentació sobretot en pastisseria 
industrial,  en cosmètica i en productes de neteja.  
Per tant, un consum responsable a l’hora de comprar 
aliments, tot i que pot semblar que té poc impacte 
medioambiental, és una pràctica que hem d’anar assumint. 
No només deixant de comprar productes fabricats amb oli 
de palma, sinó també prioritzant els productes 
d’agricultura ecològica i de comerç just. 
 
Un altre tema de l’espectacle son les petjades humanes 
que deixem en habitar o passar per llocs naturals. 
Ampolles de vidre, plàstics, i altres components que 
posen en perill tot un ecosistema i que tarden anys en 
descompondre’s. No utilitzar bosses de plàstic a l’anar a 
comprar, fer un consum responsable i reciclar tota la 
brossa que generem, son bones pràctiques per evitar 
aquesta agressió al medi natural, i que estan al nostre 
abast. 
  
 
 
  



 


