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La ironia i la mordacitat del pistoler més 
popular de la història del còmic del 
nostre país traspassen el paper per a 
crear un espectacle dinàmic, divertit i 
d’actualitat.

L’estètica senzilla de Cuttlas i el seu 
peculiar univers ens donen la possibili-
tat de presentar un espectacle 
d’objectes sorprenent i original que 
barreja tècniques escèniques i audiovi-
suals.

La popularitat d’aquest personatge 
genuí creat fa més de 20 anys per 
Calpurnio obre les portes del teatre 
visual a nous públics, i a tots aquells 
que vulguin reviure les millors històries 
de Cuttlas en un nou format.

En el transcurs d’un viatge de tres dies, 
en Cuttlas ens farà reviure una selecció 
de les seves millors històries.

Coneixerem en directe els seus duels 
absurds amb el malèvol Jack, els seus 
pensaments metafísics amb en Juan 
Bala sota el sol, els seus minúsculs 
conflictes amorosos amb la Mabel, els 
seus viatges intergalàctics amb el seu 
amic extraterrestre 37, les seves mas-
cotes electròniques i les seves rave 
cherokee amb els Kraftwerk.

Històries per a tots amb grans dosis 
d’humor irònic, protagonitzades per el 
més entranyable vaquer del món del 
còmic.
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El seu traç i disseny senzills ens han 
portat a idear un espectacle multidisci-
plinar en el que el bunraku japonès, el 
teatre negre, les ombres xines, el teatre 
de llum negra, la projecció d’imatges en 
directe i la música en viu es posen a 
disposició d’un equip de creadors per a 
donar vida al personatge.

L’espectacle juga i innova amb 
diferents llenguatges teatrals, audiovi-
suals i sonors, ampliant la nostra visió 
tradicional del teatre de titelles.

Els diferents formats artístics permeten 
recrear l’estètica, el tempo àgil i directe, 
i la composició cinematogràfica de la 
tira còmica, alhora que escenificar la 
particular relació del protagonista amb 
el seu autor.

Tal i com succeeix en el còmic, Cuttlas 
escapa de la seva condició de perso-
natge de ficció per a interpel·lar, en 
aquest cas, al manipulador, i realçar un 
dels aspectes més representatius i 
originals del còmic.
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El projecte reuneix al creador de Cutt-
las, quatre actors-manipuladors, un 
director teatral, un guionista cinemato-
gràfic, tres músics de càmera, dos 
compositors, un realitzador audiovi-
sual, un video-artista, un video-DJ i un 
DJ de música electrònica.

Un espai per a la interacció de discipli-
nes escèniques, i per a la cerca i inves-
tigació de noves fusions artístiques.

Ombres   

Ombres i llum negra

LLum negra

LLum negra i projeccions

A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l’espectacle amb la 
intenció d’ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema, i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

La música es composa de peces originals per a tercet de corda i sintetitzador: una 
barreja que neix amb l’objectiu d’assolir una atmosfera evolvent, original i repre-
sentativa de l’Univers d’en Cuttlas.

La composició i la fusió de la música transporten a l’espectador des del més atípic 
espaguetti western inspirat en música d’Ernio Morricone, fins als festivals nocturns 
de DJs cherokee inspirats en la música electrònica dels Kraftwerk.

Els músics tocaran en directe recolzant l’acció dels titelles i facilitant els gags al 
més pur estil de les clàssiques pel·lícules de dibuixos animats.
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A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil- 
per obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
diferents premis entre els quals desta-
ca: el premi a la millor proposta innova-
dora al Festival de Titelles de Lleida i el 
Europuppet Prix al Festival Découver-
tes, Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’estudi d’actors i directors 

, sota la direcció d’Antonio Malon-
da i Yolanda Monrreal (1997-2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 
públic, destacant , 

d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 
tipus d’espectacles. Amb  dóna 

suport creatiu a empreses com ,
, o .

Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
dos papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), 
compaginant-les amb la seva activitat 
com a actor.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . El 

gener del 2001 funda la companyia 
 i és actor en el seu  primer 

espectacle (
).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. El 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 

i la , Christine Adaire 
.

 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar les companyies 
 (Madrid) i  

(Barcelona) i participar en desenes 
d'espectacles decideix apostar per 

, un projecte 
personal que té com a objectiu la crea-
ció d’una plataforma per donar sortida 
a projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en teatre de 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
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El projecte reuneix al creador de Cutt-
las, quatre actors-manipuladors, un 
director teatral, un guionista cinemato-
gràfic, tres músics de càmera, dos 
compositors, un realitzador audiovi-
sual, un video-artista, un video-DJ i un 
DJ de música electrònica.

Un espai per a la interacció de discipli-
nes escèniques, i per a la cerca i inves-
tigació de noves fusions artístiques.

Ombres   

Ombres i llum negra

LLum negra

LLum negra i projeccions

A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l’espectacle amb la 
intenció d’ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema, i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

La música es composa de peces originals per a tercet de corda i sintetitzador: una 
barreja que neix amb l’objectiu d’assolir una atmosfera evolvent, original i repre-
sentativa de l’Univers d’en Cuttlas.

La composició i la fusió de la música transporten a l’espectador des del més atípic 
espaguetti western inspirat en música d’Ernio Morricone, fins als festivals nocturns 
de DJs cherokee inspirats en la música electrònica dels Kraftwerk.

Els músics tocaran en directe recolzant l’acció dels titelles i facilitant els gags al 
més pur estil de les clàssiques pel·lícules de dibuixos animats.
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A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz i altres per definir

Les titelles protagonistes de l’espectacle tindran tres tamanys diferents: 160 cm, 90 cm i 15 cm.

de 7m de fons x 8m d’ample
amb carrer de llum en boca

per a la retroprojecció d’imatges

en mirall per guanyar fons

Plataforma Bunraku i suport decorats

 situada a les taules mòbils

a pantalles supletòries i frontals
de les taules

Em sembla molt interessant. He 
treballat en una gran quantitat de 
mitjans: còmic, il·lustració, animació 
tradicional per ordinador, publicitat, 
cine, vídeo, internet... I el fet de pujar a 
Cuttlas a un escenari...no estava en la 
meva col·lecció.

Ha, ha... Si sóc sincer, el que 
vaig pensar és que estic massa ocupat 
per abordar projectes nous. Va ser 
després de les primeres converses, en 
veure el dossier del projecte i els titelles 
dels personatges, quan el projecte em 
va enganxar definitivament.

Crec que serà 
genial. Més que a un món físic, crec 
que el portarem a una quarta dimensió 
on tot és possible.

Vaig quedar 
molt satisfet amb les maquetes dels 
personatges i escenaris. No esperava 
un treball tant conscienciós i avançat.

 Tant en Cuttlas com jo 

estem inquiets però d’una forma positi-
va. La inquietud ens manté desperts!

Això em sembla també 
molt alliçonador. Fins ara la meva feina 
de dibuixant de còmics i la meva 
vessant de VJ han estat separades, és 
la primera vegada que estic a punt de 
barrejar ambdues disciplines... Crec 
que el resultat serà explosiu.

La meva intenció és col·laborar amb 
el grup de teatre per a fer alguna cosa 
realment impactant i innovadora. Això 
és el que em fa il·lusió, treballar amb un 
guionista, amb un director i amb actors 

per a fer alguna cosa realment nova. 
Alguna cosa que només es pugui fer 
sobre un escenari.

Bé, la veritat és que 
no sóc vanitós. Tinc molts defectes 
però la vanitat no és un d’ells. Espero 
que el públic s’ho passi bé i que hi hagi 
una bona festa en la que no em vegi 
obligat a saludar a massa gent... La 
meva proverbial feixuguesa social és un 
fet amb el que convisc pacíficament, 
excepte en inauguracions i estrenes.

Els públics segurament són 

diferents, però tots són capaços 
d’apreciar un treball de qualitat. Els 
còmics de Cuttlas han estat editats a 
Espanya, Alemanya, i al Japó... Les 
seves pel·lícules s’han emès en molts 
països i sempre ha estat ben rebut. La 
icona de Cuttlas és un dibuix universal. 
Qualsevol el pot reconèixer, des d’un 
esquimal fins a un bosquimà. Estic 
convençut que aquesta obra ens farà 
passejar per tot el planeta.

Pintor Domingo, 40. Pta.7

46001 València

NIF 17865203 E

Universitat Politècnica de València

Vicerectorat de Cultura

Camí de Vera, s/n

46022 València

CIF Q-4618002-B

Serveixi aquesta carta per a confirmar el meu interès en col·laborar en el desenvolupament d’una obra de teatre 

per a titelles basada en els meus còmics de 
, en col·laboració amb 

i 
. El projecte m’ha interessat des del moment que vaig poder veure el dossier, les maque-

tes de l’escenari i dels personatges, i compartir idees amb el director i guionistes de l’obra. La materialització dels 

meus personatges de còmic en titelles a tres dimensions m’ha semblat un gran treball. La meva intenció és no 

només cedir els drets de utilització sinó anar molt més enllà col·laborant estretament amb el director, els guionis-

tes i els actors, i fins i tot, realitzar personalment les projeccions de vídeo que enriquiran l’escenari durant una 

bona part de l’obra. 

València, 26 d’abril de 2006

Eduardo Pelegrín, “Calpurnio”



A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz i altres per definir

Les titelles protagonistes de l’espectacle tindran tres tamanys diferents: 160 cm, 90 cm i 15 cm.

de 7m de fons x 8m d’ample
amb carrer de llum en boca

per a la retroprojecció d’imatges

en mirall per guanyar fons

Plataforma Bunraku i suport decorats

 situada a les taules mòbils

a pantalles supletòries i frontals
de les taules

Em sembla molt interessant. He 
treballat en una gran quantitat de 
mitjans: còmic, il·lustració, animació 
tradicional per ordinador, publicitat, 
cine, vídeo, internet... I el fet de pujar a 
Cuttlas a un escenari...no estava en la 
meva col·lecció.

Ha, ha... Si sóc sincer, el que 
vaig pensar és que estic massa ocupat 
per abordar projectes nous. Va ser 
després de les primeres converses, en 
veure el dossier del projecte i els titelles 
dels personatges, quan el projecte em 
va enganxar definitivament.

Crec que serà 
genial. Més que a un món físic, crec 
que el portarem a una quarta dimensió 
on tot és possible.

Vaig quedar 
molt satisfet amb les maquetes dels 
personatges i escenaris. No esperava 
un treball tant conscienciós i avançat.

 Tant en Cuttlas com jo 

estem inquiets però d’una forma positi-
va. La inquietud ens manté desperts!

Això em sembla també 
molt alliçonador. Fins ara la meva feina 
de dibuixant de còmics i la meva 
vessant de VJ han estat separades, és 
la primera vegada que estic a punt de 
barrejar ambdues disciplines... Crec 
que el resultat serà explosiu.

La meva intenció és col·laborar amb 
el grup de teatre per a fer alguna cosa 
realment impactant i innovadora. Això 
és el que em fa il·lusió, treballar amb un 
guionista, amb un director i amb actors 

per a fer alguna cosa realment nova. 
Alguna cosa que només es pugui fer 
sobre un escenari.

Bé, la veritat és que 
no sóc vanitós. Tinc molts defectes 
però la vanitat no és un d’ells. Espero 
que el públic s’ho passi bé i que hi hagi 
una bona festa en la que no em vegi 
obligat a saludar a massa gent... La 
meva proverbial feixuguesa social és un 
fet amb el que convisc pacíficament, 
excepte en inauguracions i estrenes.

Els públics segurament són 

diferents, però tots són capaços 
d’apreciar un treball de qualitat. Els 
còmics de Cuttlas han estat editats a 
Espanya, Alemanya, i al Japó... Les 
seves pel·lícules s’han emès en molts 
països i sempre ha estat ben rebut. La 
icona de Cuttlas és un dibuix universal. 
Qualsevol el pot reconèixer, des d’un 
esquimal fins a un bosquimà. Estic 
convençut que aquesta obra ens farà 
passejar per tot el planeta.

Pintor Domingo, 40. Pta.7

46001 València

NIF 17865203 E

Universitat Politècnica de València

Vicerectorat de Cultura

Camí de Vera, s/n

46022 València

CIF Q-4618002-B

Serveixi aquesta carta per a confirmar el meu interès en col·laborar en el desenvolupament d’una obra de teatre 

per a titelles basada en els meus còmics de 
, en col·laboració amb 

i 
. El projecte m’ha interessat des del moment que vaig poder veure el dossier, les maque-

tes de l’escenari i dels personatges, i compartir idees amb el director i guionistes de l’obra. La materialització dels 

meus personatges de còmic en titelles a tres dimensions m’ha semblat un gran treball. La meva intenció és no 

només cedir els drets de utilització sinó anar molt més enllà col·laborant estretament amb el director, els guionis-

tes i els actors, i fins i tot, realitzar personalment les projeccions de vídeo que enriquiran l’escenari durant una 

bona part de l’obra. 

València, 26 d’abril de 2006

Eduardo Pelegrín, “Calpurnio”



A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz i altres per definir

Les titelles protagonistes de l’espectacle tindran tres tamanys diferents: 160 cm, 90 cm i 15 cm.

de 7m de fons x 8m d’ample
amb carrer de llum en boca

per a la retroprojecció d’imatges

en mirall per guanyar fons

Plataforma Bunraku i suport decorats

 situada a les taules mòbils

a pantalles supletòries i frontals
de les taules

Em sembla molt interessant. He 
treballat en una gran quantitat de 
mitjans: còmic, il·lustració, animació 
tradicional per ordinador, publicitat, 
cine, vídeo, internet... I el fet de pujar a 
Cuttlas a un escenari...no estava en la 
meva col·lecció.

Ha, ha... Si sóc sincer, el que 
vaig pensar és que estic massa ocupat 
per abordar projectes nous. Va ser 
després de les primeres converses, en 
veure el dossier del projecte i els titelles 
dels personatges, quan el projecte em 
va enganxar definitivament.

Crec que serà 
genial. Més que a un món físic, crec 
que el portarem a una quarta dimensió 
on tot és possible.

Vaig quedar 
molt satisfet amb les maquetes dels 
personatges i escenaris. No esperava 
un treball tant conscienciós i avançat.

 Tant en Cuttlas com jo 

estem inquiets però d’una forma positi-
va. La inquietud ens manté desperts!

Això em sembla també 
molt alliçonador. Fins ara la meva feina 
de dibuixant de còmics i la meva 
vessant de VJ han estat separades, és 
la primera vegada que estic a punt de 
barrejar ambdues disciplines... Crec 
que el resultat serà explosiu.

La meva intenció és col·laborar amb 
el grup de teatre per a fer alguna cosa 
realment impactant i innovadora. Això 
és el que em fa il·lusió, treballar amb un 
guionista, amb un director i amb actors 

per a fer alguna cosa realment nova. 
Alguna cosa que només es pugui fer 
sobre un escenari.

Bé, la veritat és que 
no sóc vanitós. Tinc molts defectes 
però la vanitat no és un d’ells. Espero 
que el públic s’ho passi bé i que hi hagi 
una bona festa en la que no em vegi 
obligat a saludar a massa gent... La 
meva proverbial feixuguesa social és un 
fet amb el que convisc pacíficament, 
excepte en inauguracions i estrenes.

Els públics segurament són 

diferents, però tots són capaços 
d’apreciar un treball de qualitat. Els 
còmics de Cuttlas han estat editats a 
Espanya, Alemanya, i al Japó... Les 
seves pel·lícules s’han emès en molts 
països i sempre ha estat ben rebut. La 
icona de Cuttlas és un dibuix universal. 
Qualsevol el pot reconèixer, des d’un 
esquimal fins a un bosquimà. Estic 
convençut que aquesta obra ens farà 
passejar per tot el planeta.

Pintor Domingo, 40. Pta.7

46001 València

NIF 17865203 E

Universitat Politècnica de València

Vicerectorat de Cultura

Camí de Vera, s/n

46022 València

CIF Q-4618002-B

Serveixi aquesta carta per a confirmar el meu interès en col·laborar en el desenvolupament d’una obra de teatre 

per a titelles basada en els meus còmics de 
, en col·laboració amb 

i 
. El projecte m’ha interessat des del moment que vaig poder veure el dossier, les maque-

tes de l’escenari i dels personatges, i compartir idees amb el director i guionistes de l’obra. La materialització dels 

meus personatges de còmic en titelles a tres dimensions m’ha semblat un gran treball. La meva intenció és no 

només cedir els drets de utilització sinó anar molt més enllà col·laborant estretament amb el director, els guionis-

tes i els actors, i fins i tot, realitzar personalment les projeccions de vídeo que enriquiran l’escenari durant una 

bona part de l’obra. 

València, 26 d’abril de 2006

Eduardo Pelegrín, “Calpurnio”



A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz i altres per definir

Les titelles protagonistes de l’espectacle tindran tres tamanys diferents: 160 cm, 90 cm i 15 cm.

de 7m de fons x 8m d’ample
amb carrer de llum en boca

per a la retroprojecció d’imatges

en mirall per guanyar fons

Plataforma Bunraku i suport decorats

 situada a les taules mòbils

a pantalles supletòries i frontals
de les taules

Em sembla molt interessant. He 
treballat en una gran quantitat de 
mitjans: còmic, il·lustració, animació 
tradicional per ordinador, publicitat, 
cine, vídeo, internet... I el fet de pujar a 
Cuttlas a un escenari...no estava en la 
meva col·lecció.

Ha, ha... Si sóc sincer, el que 
vaig pensar és que estic massa ocupat 
per abordar projectes nous. Va ser 
després de les primeres converses, en 
veure el dossier del projecte i els titelles 
dels personatges, quan el projecte em 
va enganxar definitivament.

Crec que serà 
genial. Més que a un món físic, crec 
que el portarem a una quarta dimensió 
on tot és possible.

Vaig quedar 
molt satisfet amb les maquetes dels 
personatges i escenaris. No esperava 
un treball tant conscienciós i avançat.

 Tant en Cuttlas com jo 

estem inquiets però d’una forma positi-
va. La inquietud ens manté desperts!

Això em sembla també 
molt alliçonador. Fins ara la meva feina 
de dibuixant de còmics i la meva 
vessant de VJ han estat separades, és 
la primera vegada que estic a punt de 
barrejar ambdues disciplines... Crec 
que el resultat serà explosiu.

La meva intenció és col·laborar amb 
el grup de teatre per a fer alguna cosa 
realment impactant i innovadora. Això 
és el que em fa il·lusió, treballar amb un 
guionista, amb un director i amb actors 

per a fer alguna cosa realment nova. 
Alguna cosa que només es pugui fer 
sobre un escenari.

Bé, la veritat és que 
no sóc vanitós. Tinc molts defectes 
però la vanitat no és un d’ells. Espero 
que el públic s’ho passi bé i que hi hagi 
una bona festa en la que no em vegi 
obligat a saludar a massa gent... La 
meva proverbial feixuguesa social és un 
fet amb el que convisc pacíficament, 
excepte en inauguracions i estrenes.

Els públics segurament són 

diferents, però tots són capaços 
d’apreciar un treball de qualitat. Els 
còmics de Cuttlas han estat editats a 
Espanya, Alemanya, i al Japó... Les 
seves pel·lícules s’han emès en molts 
països i sempre ha estat ben rebut. La 
icona de Cuttlas és un dibuix universal. 
Qualsevol el pot reconèixer, des d’un 
esquimal fins a un bosquimà. Estic 
convençut que aquesta obra ens farà 
passejar per tot el planeta.

Pintor Domingo, 40. Pta.7

46001 València

NIF 17865203 E

Universitat Politècnica de València

Vicerectorat de Cultura

Camí de Vera, s/n

46022 València

CIF Q-4618002-B

Serveixi aquesta carta per a confirmar el meu interès en col·laborar en el desenvolupament d’una obra de teatre 

per a titelles basada en els meus còmics de 
, en col·laboració amb 

i 
. El projecte m’ha interessat des del moment que vaig poder veure el dossier, les maque-

tes de l’escenari i dels personatges, i compartir idees amb el director i guionistes de l’obra. La materialització dels 

meus personatges de còmic en titelles a tres dimensions m’ha semblat un gran treball. La meva intenció és no 

només cedir els drets de utilització sinó anar molt més enllà col·laborant estretament amb el director, els guionis-

tes i els actors, i fins i tot, realitzar personalment les projeccions de vídeo que enriquiran l’escenari durant una 

bona part de l’obra. 

València, 26 d’abril de 2006

Eduardo Pelegrín, “Calpurnio”



A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz i altres per definir

Les titelles protagonistes de l’espectacle tindran tres tamanys diferents: 160 cm, 90 cm i 15 cm.

de 7m de fons x 8m d’ample
amb carrer de llum en boca

per a la retroprojecció d’imatges

en mirall per guanyar fons

Plataforma Bunraku i suport decorats

 situada a les taules mòbils

a pantalles supletòries i frontals
de les taules

Em sembla molt interessant. He 
treballat en una gran quantitat de 
mitjans: còmic, il·lustració, animació 
tradicional per ordinador, publicitat, 
cine, vídeo, internet... I el fet de pujar a 
Cuttlas a un escenari...no estava en la 
meva col·lecció.

Ha, ha... Si sóc sincer, el que 
vaig pensar és que estic massa ocupat 
per abordar projectes nous. Va ser 
després de les primeres converses, en 
veure el dossier del projecte i els titelles 
dels personatges, quan el projecte em 
va enganxar definitivament.

Crec que serà 
genial. Més que a un món físic, crec 
que el portarem a una quarta dimensió 
on tot és possible.

Vaig quedar 
molt satisfet amb les maquetes dels 
personatges i escenaris. No esperava 
un treball tant conscienciós i avançat.

 Tant en Cuttlas com jo 

estem inquiets però d’una forma positi-
va. La inquietud ens manté desperts!

Això em sembla també 
molt alliçonador. Fins ara la meva feina 
de dibuixant de còmics i la meva 
vessant de VJ han estat separades, és 
la primera vegada que estic a punt de 
barrejar ambdues disciplines... Crec 
que el resultat serà explosiu.

La meva intenció és col·laborar amb 
el grup de teatre per a fer alguna cosa 
realment impactant i innovadora. Això 
és el que em fa il·lusió, treballar amb un 
guionista, amb un director i amb actors 

per a fer alguna cosa realment nova. 
Alguna cosa que només es pugui fer 
sobre un escenari.

Bé, la veritat és que 
no sóc vanitós. Tinc molts defectes 
però la vanitat no és un d’ells. Espero 
que el públic s’ho passi bé i que hi hagi 
una bona festa en la que no em vegi 
obligat a saludar a massa gent... La 
meva proverbial feixuguesa social és un 
fet amb el que convisc pacíficament, 
excepte en inauguracions i estrenes.

Els públics segurament són 

diferents, però tots són capaços 
d’apreciar un treball de qualitat. Els 
còmics de Cuttlas han estat editats a 
Espanya, Alemanya, i al Japó... Les 
seves pel·lícules s’han emès en molts 
països i sempre ha estat ben rebut. La 
icona de Cuttlas és un dibuix universal. 
Qualsevol el pot reconèixer, des d’un 
esquimal fins a un bosquimà. Estic 
convençut que aquesta obra ens farà 
passejar per tot el planeta.

Pintor Domingo, 40. Pta.7
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Serveixi aquesta carta per a confirmar el meu interès en col·laborar en el desenvolupament d’una obra de teatre 

per a titelles basada en els meus còmics de 
, en col·laboració amb 

i 
. El projecte m’ha interessat des del moment que vaig poder veure el dossier, les maque-

tes de l’escenari i dels personatges, i compartir idees amb el director i guionistes de l’obra. La materialització dels 

meus personatges de còmic en titelles a tres dimensions m’ha semblat un gran treball. La meva intenció és no 

només cedir els drets de utilització sinó anar molt més enllà col·laborant estretament amb el director, els guionis-

tes i els actors, i fins i tot, realitzar personalment les projeccions de vídeo que enriquiran l’escenari durant una 

bona part de l’obra. 

València, 26 d’abril de 2006

Eduardo Pelegrín, “Calpurnio”



A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l'espectacle, amb la 
intenció d'ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil- 
per obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
diferents premis entre els quals desta-
ca: el premi a la millor proposta innova-
dora al Festival de Titelles de Lleida i el 
Europuppet Prix al Festival Découver-
tes, Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’estudi d’actors i directors 

, sota la direcció d’Antonio Malon-
da i Yolanda Monrreal (1997-2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 
públic, destacant , 

d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 
tipus d’espectacles. Amb  dóna 

suport creatiu a empreses com ,
, o .

Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
dos papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), 
compaginant-les amb la seva activitat 
com a actor.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . El 

gener del 2001 funda la companyia 
 i és actor en el seu  primer 

espectacle (
).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. El 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 

i la , Christine Adaire 
.

 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar les companyies 
 (Madrid) i  

(Barcelona) i participar en desenes 
d'espectacles decideix apostar per 

, un projecte 
personal que té com a objectiu la crea-
ció d’una plataforma per donar sortida 
a projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en teatre de 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo



Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’Estudio d’Actores i Directors 

, sota la direcció d’Antonio 
Malonda i Yolanda Monrreal (1997-
2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 

públic, destacant , 
d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 

tipus d’espectacles. Amb  dóna 
suport creatiu a empreses com ,

, o .

i  es 
es reuneixen novament amb la com-
panyia de teatre visual i titelles 

 per portar a escena a Cuttlas, el 
personatge de còmic més popular del 
nostre país.

Després d’una llarga trajectòria de 
col·laboracions artístiques 

i
, aquests professionals 

del teatre decideixen ajuntar la seva 
experiència i potencial creatiu per a dur 
a terme un projecte comú que té com a 
principal objectiu la investigació i la 
experimentació de noves fusions artís-
tiques.

 es 
presenta amb la ferma intenció de dur 
el teatre visual i d’objectes a nous 
públics, alhora que per oferir un nou 
espai de treball multidisciplinar que 
permeti la creació de noves sinèrgies 
entre diferents professionals del teatre, 
les arts audiovisuals i la música.

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil per 
obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
varis premis entre els quals destaca: el 
premi a la millor proposta innovadora al 
Festival de Titelles de Lleida i el Euro-
puppet Prix al Festival Découvertes, 
Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projecte teatrals de qualitat que actual-
ment tenen difícil distribució.

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Creador de Cuttlas i video-artista.
És dibuixant de còmics, il·lustrador, 
videoartista,  guionista i director de 
dibuixos animats.

La seva carrera professional va 
començar als anys 80 al departament 
infogràfic del diari . 
Des d’aleshores, ha treballat en molts 
projectes diferents. És l’autor del popu-
lar personatge , que 
ha publicat a diverses revistes:  i 

a Espanya; a  Japó i 
des del 1995 fins el 2001 al diari . 
Actualment es publica al diari 

. Les aventures d’
estan reunides en 5 llibres de còmics i 
il·lustració: 

(Ed. Makoki, 1991), 

(Ed. El País- Aguilar, 1997), 
(Ed. Glenat, 1999), 

(Ed. Glenat, 2000) i 
(Ed. Glenat, 

2001).

És director i guionista dels curtmetrat-
ges: 1991, 35mm, 9' 
(Gran premi al XXXIV Festival de Cine, 
Documental i Curtmetratge de Bilbao i 
1er premi al festival d’animació per a 
nens de Zlin, República Checa. 1992) i 

 1992, 35 
mm, 25'30" (Premi del Públic a Millor 
Curtmetratge. XXV Muestra Cinemato-
gráfica del Atlántico, Cádiz 1993).

També és director i co-guionista de la 
sèrie de dibuixos animats 

(13 capítols de 25’, Beta-

cam), per RTVE (1996-97). Menció 
especial del FIPA de Cannes de 1994. 

Al 1997 forma l’equip de vídeoartistes 
. El seu treball consisteix 

en l’edició en directe de vídeos 
d’animació abstracta. Totes les seves 
pel·lícules són produccions pròpies. És 
director i guionista dels següents 
vídeos:  (3'40") 1998, 

 (4’20”) 2002,  (5’) 2002, 
 (5’) 2002, 

 
(2003),  

(4’33”) 2005.

És escriptor i traductor d’alemany. 
Llicenciat en dramatúrgia per l’Institut 
del Teatre, ha realitzat també cursos 
d’escriptura dramàtica impartits a la 
Sala Beckett per José Sanchís Siniste-
rra i estudis de dramatúrgia a la Univer-
sitat de les Arts de Berlín i a l’Escola de 
San Miniato, Toscana. 

Entre d’altres treballs com a dramaturg 
destaquen la publicació del text  
Col·lecció “Nous dramaturgs 2” (Institut 
del Teatre, Diputació de Barcelona), text 
que actualment està en procés de 
posada en escena per Andrea Segura, 
l’estrena de la seva dramatúrgia 
(juntament a Marc Rosich) per a l’òpera 

, de Pergolesi (Festival 
d’Òpera de Butxaca, Teatre Malic), la 

dramatúrgia de l’espectacle sobre la 
figura de Pier Paolo Pasolini 

 
(direcció: David Selvas, Assaig Obert, 
Teatre Lliure), i l’escriptura dels textos  

 (juntament a Andrea 
Segura) i . Actualment 
treballa en l’adaptació de la novela 

d’Ingeborg Bachmann, direcció 
d’Irene Mattioli, que s’estrenarà la 
temporada que ve a Roma.
 
Com guionista de cine pertany a la 
companyia , formada pel 
director de cine Luis Aller i la guionista i 
dramaturga Maria José García. La 
primera pel·lícula de la companyia 

 està actualment en prepara-
ció i es començarà a rodar a l’estiu.
 

Com a traductor teatral ha estrenat 
, de Wolfgang 

Borchert (direcció: Antonio Morcillo, 
Teatre de Ponent, Granollers) i la 
temporada que ve estrenarà 

, de Manfred 
Karge (direcció: Pau Miró, Centre 
dramàtic del Vallès, Terrassa), i la 
traducció del català al castellà d’una 
versió de , de Henrik Ibsen 
(direcció: Calixto Bieito). També ha 
traduït la obra , de 
Friedrich Dürrenmatt, direcció Manuela 
Lorente, actualment en preparació.
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com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 

tipus d’espectacles. Amb  dóna 
suport creatiu a empreses com ,

, o .

i  es 
es reuneixen novament amb la com-
panyia de teatre visual i titelles 

 per portar a escena a Cuttlas, el 
personatge de còmic més popular del 
nostre país.

Després d’una llarga trajectòria de 
col·laboracions artístiques 

i
, aquests professionals 

del teatre decideixen ajuntar la seva 
experiència i potencial creatiu per a dur 
a terme un projecte comú que té com a 
principal objectiu la investigació i la 
experimentació de noves fusions artís-
tiques.

 es 
presenta amb la ferma intenció de dur 
el teatre visual i d’objectes a nous 
públics, alhora que per oferir un nou 
espai de treball multidisciplinar que 
permeti la creació de noves sinèrgies 
entre diferents professionals del teatre, 
les arts audiovisuals i la música.

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil per 
obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
varis premis entre els quals destaca: el 
premi a la millor proposta innovadora al 
Festival de Titelles de Lleida i el Euro-
puppet Prix al Festival Découvertes, 
Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projecte teatrals de qualitat que actual-
ment tenen difícil distribució.

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Creador de Cuttlas i video-artista.
És dibuixant de còmics, il·lustrador, 
videoartista,  guionista i director de 
dibuixos animats.

La seva carrera professional va 
començar als anys 80 al departament 
infogràfic del diari . 
Des d’aleshores, ha treballat en molts 
projectes diferents. És l’autor del popu-
lar personatge , que 
ha publicat a diverses revistes:  i 

a Espanya; a  Japó i 
des del 1995 fins el 2001 al diari . 
Actualment es publica al diari 

. Les aventures d’
estan reunides en 5 llibres de còmics i 
il·lustració: 

(Ed. Makoki, 1991), 

(Ed. El País- Aguilar, 1997), 
(Ed. Glenat, 1999), 

(Ed. Glenat, 2000) i 
(Ed. Glenat, 

2001).

És director i guionista dels curtmetrat-
ges: 1991, 35mm, 9' 
(Gran premi al XXXIV Festival de Cine, 
Documental i Curtmetratge de Bilbao i 
1er premi al festival d’animació per a 
nens de Zlin, República Checa. 1992) i 

 1992, 35 
mm, 25'30" (Premi del Públic a Millor 
Curtmetratge. XXV Muestra Cinemato-
gráfica del Atlántico, Cádiz 1993).

També és director i co-guionista de la 
sèrie de dibuixos animats 

(13 capítols de 25’, Beta-

cam), per RTVE (1996-97). Menció 
especial del FIPA de Cannes de 1994. 

Al 1997 forma l’equip de vídeoartistes 
. El seu treball consisteix 

en l’edició en directe de vídeos 
d’animació abstracta. Totes les seves 
pel·lícules són produccions pròpies. És 
director i guionista dels següents 
vídeos:  (3'40") 1998, 

 (4’20”) 2002,  (5’) 2002, 
 (5’) 2002, 

 
(2003),  

(4’33”) 2005.

És escriptor i traductor d’alemany. 
Llicenciat en dramatúrgia per l’Institut 
del Teatre, ha realitzat també cursos 
d’escriptura dramàtica impartits a la 
Sala Beckett per José Sanchís Siniste-
rra i estudis de dramatúrgia a la Univer-
sitat de les Arts de Berlín i a l’Escola de 
San Miniato, Toscana. 

Entre d’altres treballs com a dramaturg 
destaquen la publicació del text  
Col·lecció “Nous dramaturgs 2” (Institut 
del Teatre, Diputació de Barcelona), text 
que actualment està en procés de 
posada en escena per Andrea Segura, 
l’estrena de la seva dramatúrgia 
(juntament a Marc Rosich) per a l’òpera 

, de Pergolesi (Festival 
d’Òpera de Butxaca, Teatre Malic), la 

dramatúrgia de l’espectacle sobre la 
figura de Pier Paolo Pasolini 

 
(direcció: David Selvas, Assaig Obert, 
Teatre Lliure), i l’escriptura dels textos  

 (juntament a Andrea 
Segura) i . Actualment 
treballa en l’adaptació de la novela 

d’Ingeborg Bachmann, direcció 
d’Irene Mattioli, que s’estrenarà la 
temporada que ve a Roma.
 
Com guionista de cine pertany a la 
companyia , formada pel 
director de cine Luis Aller i la guionista i 
dramaturga Maria José García. La 
primera pel·lícula de la companyia 

 està actualment en prepara-
ció i es començarà a rodar a l’estiu.
 

Com a traductor teatral ha estrenat 
, de Wolfgang 

Borchert (direcció: Antonio Morcillo, 
Teatre de Ponent, Granollers) i la 
temporada que ve estrenarà 

, de Manfred 
Karge (direcció: Pau Miró, Centre 
dramàtic del Vallès, Terrassa), i la 
traducció del català al castellà d’una 
versió de , de Henrik Ibsen 
(direcció: Calixto Bieito). També ha 
traduït la obra , de 
Friedrich Dürrenmatt, direcció Manuela 
Lorente, actualment en preparació.



Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
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dis a l’Estudio d’Actores i Directors 

, sota la direcció d’Antonio 
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2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
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8 muntatges de diferents disciplines i 

públic, destacant , 
d’Alonso de Santos, última producció 
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, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
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dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 
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com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 

tipus d’espectacles. Amb  dóna 
suport creatiu a empreses com ,

, o .

i  es 
es reuneixen novament amb la com-
panyia de teatre visual i titelles 

 per portar a escena a Cuttlas, el 
personatge de còmic més popular del 
nostre país.

Després d’una llarga trajectòria de 
col·laboracions artístiques 

i
, aquests professionals 

del teatre decideixen ajuntar la seva 
experiència i potencial creatiu per a dur 
a terme un projecte comú que té com a 
principal objectiu la investigació i la 
experimentació de noves fusions artís-
tiques.

 es 
presenta amb la ferma intenció de dur 
el teatre visual i d’objectes a nous 
públics, alhora que per oferir un nou 
espai de treball multidisciplinar que 
permeti la creació de noves sinèrgies 
entre diferents professionals del teatre, 
les arts audiovisuals i la música.

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil per 
obrir-lo a tots els públics.
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del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
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Festival de Titelles de Lleida i el Euro-
puppet Prix al Festival Découvertes, 
Images et Marionnettes de Tournai, 
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de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projecte teatrals de qualitat que actual-
ment tenen difícil distribució.
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ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
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És dibuixant de còmics, il·lustrador, 
videoartista,  guionista i director de 
dibuixos animats.

La seva carrera professional va 
començar als anys 80 al departament 
infogràfic del diari . 
Des d’aleshores, ha treballat en molts 
projectes diferents. És l’autor del popu-
lar personatge , que 
ha publicat a diverses revistes:  i 

a Espanya; a  Japó i 
des del 1995 fins el 2001 al diari . 
Actualment es publica al diari 

. Les aventures d’
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(Ed. Glenat, 2000) i 
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2001).

És director i guionista dels curtmetrat-
ges: 1991, 35mm, 9' 
(Gran premi al XXXIV Festival de Cine, 
Documental i Curtmetratge de Bilbao i 
1er premi al festival d’animació per a 
nens de Zlin, República Checa. 1992) i 

 1992, 35 
mm, 25'30" (Premi del Públic a Millor 
Curtmetratge. XXV Muestra Cinemato-
gráfica del Atlántico, Cádiz 1993).

També és director i co-guionista de la 
sèrie de dibuixos animats 

(13 capítols de 25’, Beta-

cam), per RTVE (1996-97). Menció 
especial del FIPA de Cannes de 1994. 

Al 1997 forma l’equip de vídeoartistes 
. El seu treball consisteix 

en l’edició en directe de vídeos 
d’animació abstracta. Totes les seves 
pel·lícules són produccions pròpies. És 
director i guionista dels següents 
vídeos:  (3'40") 1998, 

 (4’20”) 2002,  (5’) 2002, 
 (5’) 2002, 

 
(2003),  

(4’33”) 2005.

És escriptor i traductor d’alemany. 
Llicenciat en dramatúrgia per l’Institut 
del Teatre, ha realitzat també cursos 
d’escriptura dramàtica impartits a la 
Sala Beckett per José Sanchís Siniste-
rra i estudis de dramatúrgia a la Univer-
sitat de les Arts de Berlín i a l’Escola de 
San Miniato, Toscana. 

Entre d’altres treballs com a dramaturg 
destaquen la publicació del text  
Col·lecció “Nous dramaturgs 2” (Institut 
del Teatre, Diputació de Barcelona), text 
que actualment està en procés de 
posada en escena per Andrea Segura, 
l’estrena de la seva dramatúrgia 
(juntament a Marc Rosich) per a l’òpera 

, de Pergolesi (Festival 
d’Òpera de Butxaca, Teatre Malic), la 

dramatúrgia de l’espectacle sobre la 
figura de Pier Paolo Pasolini 

 
(direcció: David Selvas, Assaig Obert, 
Teatre Lliure), i l’escriptura dels textos  

 (juntament a Andrea 
Segura) i . Actualment 
treballa en l’adaptació de la novela 

d’Ingeborg Bachmann, direcció 
d’Irene Mattioli, que s’estrenarà la 
temporada que ve a Roma.
 
Com guionista de cine pertany a la 
companyia , formada pel 
director de cine Luis Aller i la guionista i 
dramaturga Maria José García. La 
primera pel·lícula de la companyia 

 està actualment en prepara-
ció i es començarà a rodar a l’estiu.
 

Com a traductor teatral ha estrenat 
, de Wolfgang 

Borchert (direcció: Antonio Morcillo, 
Teatre de Ponent, Granollers) i la 
temporada que ve estrenarà 

, de Manfred 
Karge (direcció: Pau Miró, Centre 
dramàtic del Vallès, Terrassa), i la 
traducció del català al castellà d’una 
versió de , de Henrik Ibsen 
(direcció: Calixto Bieito). També ha 
traduït la obra , de 
Friedrich Dürrenmatt, direcció Manuela 
Lorente, actualment en preparació.



A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l'espectacle, amb la 
intenció d'ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil- 
per obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
diferents premis entre els quals desta-
ca: el premi a la millor proposta innova-
dora al Festival de Titelles de Lleida i el 
Europuppet Prix al Festival Découver-
tes, Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’estudi d’actors i directors 

, sota la direcció d’Antonio Malon-
da i Yolanda Monrreal (1997-2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 
públic, destacant , 

d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 
tipus d’espectacles. Amb  dóna 

suport creatiu a empreses com ,
, o .

Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
dos papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), 
compaginant-les amb la seva activitat 
com a actor.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . El 

gener del 2001 funda la companyia 
 i és actor en el seu  primer 

espectacle (
).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. El 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 

i la , Christine Adaire 
.

 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar les companyies 
 (Madrid) i  

(Barcelona) i participar en desenes 
d'espectacles decideix apostar per 

, un projecte 
personal que té com a objectiu la crea-
ció d’una plataforma per donar sortida 
a projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en teatre de 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo



Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’Estudio d’Actores i Directors 

, sota la direcció d’Antonio 
Malonda i Yolanda Monrreal (1997-
2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 

públic, destacant , 
d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 

tipus d’espectacles. Amb  dóna 
suport creatiu a empreses com ,

, o .

i  es 
es reuneixen novament amb la com-
panyia de teatre visual i titelles 

 per portar a escena a Cuttlas, el 
personatge de còmic més popular del 
nostre país.

Després d’una llarga trajectòria de 
col·laboracions artístiques 

i
, aquests professionals 

del teatre decideixen ajuntar la seva 
experiència i potencial creatiu per a dur 
a terme un projecte comú que té com a 
principal objectiu la investigació i la 
experimentació de noves fusions artís-
tiques.

 es 
presenta amb la ferma intenció de dur 
el teatre visual i d’objectes a nous 
públics, alhora que per oferir un nou 
espai de treball multidisciplinar que 
permeti la creació de noves sinèrgies 
entre diferents professionals del teatre, 
les arts audiovisuals i la música.

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil per 
obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
varis premis entre els quals destaca: el 
premi a la millor proposta innovadora al 
Festival de Titelles de Lleida i el Euro-
puppet Prix al Festival Découvertes, 
Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projecte teatrals de qualitat que actual-
ment tenen difícil distribució.

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Creador de Cuttlas i video-artista.
És dibuixant de còmics, il·lustrador, 
videoartista,  guionista i director de 
dibuixos animats.

La seva carrera professional va 
començar als anys 80 al departament 
infogràfic del diari . 
Des d’aleshores, ha treballat en molts 
projectes diferents. És l’autor del popu-
lar personatge , que 
ha publicat a diverses revistes:  i 

a Espanya; a  Japó i 
des del 1995 fins el 2001 al diari . 
Actualment es publica al diari 

. Les aventures d’
estan reunides en 5 llibres de còmics i 
il·lustració: 

(Ed. Makoki, 1991), 

(Ed. El País- Aguilar, 1997), 
(Ed. Glenat, 1999), 

(Ed. Glenat, 2000) i 
(Ed. Glenat, 

2001).

És director i guionista dels curtmetrat-
ges: 1991, 35mm, 9' 
(Gran premi al XXXIV Festival de Cine, 
Documental i Curtmetratge de Bilbao i 
1er premi al festival d’animació per a 
nens de Zlin, República Checa. 1992) i 

 1992, 35 
mm, 25'30" (Premi del Públic a Millor 
Curtmetratge. XXV Muestra Cinemato-
gráfica del Atlántico, Cádiz 1993).

També és director i co-guionista de la 
sèrie de dibuixos animats 

(13 capítols de 25’, Beta-

cam), per RTVE (1996-97). Menció 
especial del FIPA de Cannes de 1994. 

Al 1997 forma l’equip de vídeoartistes 
. El seu treball consisteix 

en l’edició en directe de vídeos 
d’animació abstracta. Totes les seves 
pel·lícules són produccions pròpies. És 
director i guionista dels següents 
vídeos:  (3'40") 1998, 

 (4’20”) 2002,  (5’) 2002, 
 (5’) 2002, 

 
(2003),  

(4’33”) 2005.

És escriptor i traductor d’alemany. 
Llicenciat en dramatúrgia per l’Institut 
del Teatre, ha realitzat també cursos 
d’escriptura dramàtica impartits a la 
Sala Beckett per José Sanchís Siniste-
rra i estudis de dramatúrgia a la Univer-
sitat de les Arts de Berlín i a l’Escola de 
San Miniato, Toscana. 

Entre d’altres treballs com a dramaturg 
destaquen la publicació del text  
Col·lecció “Nous dramaturgs 2” (Institut 
del Teatre, Diputació de Barcelona), text 
que actualment està en procés de 
posada en escena per Andrea Segura, 
l’estrena de la seva dramatúrgia 
(juntament a Marc Rosich) per a l’òpera 

, de Pergolesi (Festival 
d’Òpera de Butxaca, Teatre Malic), la 

dramatúrgia de l’espectacle sobre la 
figura de Pier Paolo Pasolini 

 
(direcció: David Selvas, Assaig Obert, 
Teatre Lliure), i l’escriptura dels textos  

 (juntament a Andrea 
Segura) i . Actualment 
treballa en l’adaptació de la novela 

d’Ingeborg Bachmann, direcció 
d’Irene Mattioli, que s’estrenarà la 
temporada que ve a Roma.
 
Com guionista de cine pertany a la 
companyia , formada pel 
director de cine Luis Aller i la guionista i 
dramaturga Maria José García. La 
primera pel·lícula de la companyia 

 està actualment en prepara-
ció i es començarà a rodar a l’estiu.
 

Com a traductor teatral ha estrenat 
, de Wolfgang 

Borchert (direcció: Antonio Morcillo, 
Teatre de Ponent, Granollers) i la 
temporada que ve estrenarà 

, de Manfred 
Karge (direcció: Pau Miró, Centre 
dramàtic del Vallès, Terrassa), i la 
traducció del català al castellà d’una 
versió de , de Henrik Ibsen 
(direcció: Calixto Bieito). També ha 
traduït la obra , de 
Friedrich Dürrenmatt, direcció Manuela 
Lorente, actualment en preparació.



A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l'espectacle, amb la 
intenció d'ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil- 
per obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
diferents premis entre els quals desta-
ca: el premi a la millor proposta innova-
dora al Festival de Titelles de Lleida i el 
Europuppet Prix al Festival Découver-
tes, Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’estudi d’actors i directors 

, sota la direcció d’Antonio Malon-
da i Yolanda Monrreal (1997-2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 
públic, destacant , 

d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 
tipus d’espectacles. Amb  dóna 

suport creatiu a empreses com ,
, o .

Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
dos papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), 
compaginant-les amb la seva activitat 
com a actor.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . El 

gener del 2001 funda la companyia 
 i és actor en el seu  primer 

espectacle (
).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. El 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 

i la , Christine Adaire 
.

 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar les companyies 
 (Madrid) i  

(Barcelona) i participar en desenes 
d'espectacles decideix apostar per 

, un projecte 
personal que té com a objectiu la crea-
ció d’una plataforma per donar sortida 
a projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en teatre de 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo



Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
varis papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), compagi-
nant-les amb la seva activitat com actor 
de teatre.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . Al 
gener del 2001 funda la companyia 

 i és actor en el seu  primer 
espectacle (

).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. Al 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 
i la , Christine Adaire 

.
 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar varies compan-
yies i participar en desenes d’especta-
cles decideix apostar per 

, un projecte personal que té 
com a objectiu la creació d’una plata-
forma per donar sortida a projectes 
teatrals de qualitat que actualment 
tenen difícil distribució.

Membre fundador de . Es 
forma a l’Institut del Teatre de Terrassa, 
especialitzant-se en teatre textual.

Realitza varis cursos de dansa Butoh i 
Màscara. L’any 1999 participa al tercer 

 en Charleville-Meciêres, 
amb l’obra , dirigida per 
Joan Baixas. Aquest mateix any partici-
pa com actor a , Premi 
Especial de la Crítica i Projecte Alcover, 
amb direcció de Pep Tosar. Participa al 
projecte gestual 

, estrenat al II Festival de Cos 
de Reus. L’any 2001 co-funda la 

 i estrena  al II 
Festival Intercultural de Mostar; aques-

ta obra és premiada amb l’Europuppet 
Prix 2002 a Tournai, Bélgica, obra que 
continua en gira avui en dia. Al 2003 
actua a l’obra 

 dirigida per Olivier Benoit i 
presentada a la Fira de Teatre de Mana-
cor. Al 2004 actua a , de Biel 
Jordà, dirigida per ell mateix i presenta-
da a la 24ena Fira de Tàrrega. Ja al 
2005 treballa a la televisió amb 

, de Boca a Boca Produccions i 
Grupo Sierra, telesèrie autonòmica del 
canal IB3 amb el personatge Quim. 
Després a , d’Àngel Guimerà 
amb versió i direcció de Frederic Roda 
fent el personatge de Sebastià, durant 
el Cicle de Teatre i Literatura per Gira en 
Balears i Catalunya. Actualment forma 
part de l’equip dels .

Es forma a l’Institut del Teatre de Barce-
lona, especialitzant-se en teatre de 
titelles i objectes. Realitza diversos 
cursos de dansa Butoh, màscara i cant, 
així com workshops a l’

 a França i al 
 a Cervia, Itàlia, 

on també treballa d’intèrpret entre les 
companyies franceses i italianes.

L’any 1999 participa al tercer 

 amb el muntatge 
, dirigit per Joan Baixas. 

Aquest mateix any participa com a 
titiritera i ballarina a l’obra , 
amb música de Jordi Savall i direcció 
de Joan Ollé pel .  

L’any 2001 co-funda la companyia
 i estrena  al 

, Bòsnia. 
Participa per partida doble a l’últim 
festival de Teatre Visual de Barcelona: 
amb , un solo de creació dirigit 
per Oishi Okamoto, de Dondoro Teatre, 
Japó; i amb , de la 
videoartista Briggitte Poulaise, al Teatre 
Lliure de Barcelona.

Actualment treballa per  al programa 
infantil  com a  titiritera i 
locutora.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en el teatre 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

Compositor i intèrpret.

Tristan Schulze va néixer a Alemanya 
de l’Est. Va estudiar violoncel a la Dres-
den Musikhochschule i direcció i com-
posició a la Wiener Musikhochschule. 
Ha estudiat el Sitar, el Sarangi i la Tabla 
a l’Índia, el Jembe i els bongos africans 
al Senegal, i el bandoleó a Argentina.

Ha gravat varis cds per l’
, ha 

composat música per produccions de 
teatre com  pel 

i pel premiat documental 
. També ha 

composat  per la 
 de la 

 i , una peça 
interpretada per la

.

Actualment és un dels tres components 
(violoncel) i compositor de , un 
tercet de corda amb repertori original 
inspirat en músiques del món i en altres 
gèneres.  va ser descobert per 
el compositor i guanyador d’un oscar 

 qui els ha 
convidat en repetides ocasions ha 
grabar en les seves pel·lícules a 
Hollywood. Des de llavors aquest tercet 
ha interpretat a festivals i auditoris de 
tot el món incloent els Festivals de 
Roma, Palermo i Ravenna, Bremen 
Festival and Hamburg Festtage, 
Konzerthaus and Musikverein Vienna i 

escenaris de Japó, Suècia, Turquia, 
Ukrania, Austràlia, Mèxic, EEUU entre 
d’altres.

Des de la seva formació ha 
actuat amb cèlebres músics com 

, el violinista , o el 
guitarrista de jazz . 
Les seves actuacions inclouen peces 
originals, improvisació i arranjaments 
innovadors de compositors com 

,  o 
, qui ha dit d’ells: "Su amplio regis-

tro artístico les ha permitido descubrir 
en mi trabajo la base para una interpre-
tación de gran virtuosidad sin destruir 
las propias composiciones... Los solis-
tas que han compuesto este compact 
disc son realmente auténticos artistas”.

Tristan ja ha grabat i editat amb 
,  amb : 

, 
i 

 (Amadeus Award).

Tristan també és solista i interpreta les 
seves pròpies composicions i improvi-
sacions a varis instruments, per exem-
ple, tocant el violoncel, la percussió i el 
piano al mateix temps.



Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
varis papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), compagi-
nant-les amb la seva activitat com actor 
de teatre.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . Al 
gener del 2001 funda la companyia 

 i és actor en el seu  primer 
espectacle (

).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. Al 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 
i la , Christine Adaire 

.
 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar varies compan-
yies i participar en desenes d’especta-
cles decideix apostar per 

, un projecte personal que té 
com a objectiu la creació d’una plata-
forma per donar sortida a projectes 
teatrals de qualitat que actualment 
tenen difícil distribució.

Membre fundador de . Es 
forma a l’Institut del Teatre de Terrassa, 
especialitzant-se en teatre textual.

Realitza varis cursos de dansa Butoh i 
Màscara. L’any 1999 participa al tercer 

 en Charleville-Meciêres, 
amb l’obra , dirigida per 
Joan Baixas. Aquest mateix any partici-
pa com actor a , Premi 
Especial de la Crítica i Projecte Alcover, 
amb direcció de Pep Tosar. Participa al 
projecte gestual 

, estrenat al II Festival de Cos 
de Reus. L’any 2001 co-funda la 

 i estrena  al II 
Festival Intercultural de Mostar; aques-

ta obra és premiada amb l’Europuppet 
Prix 2002 a Tournai, Bélgica, obra que 
continua en gira avui en dia. Al 2003 
actua a l’obra 

 dirigida per Olivier Benoit i 
presentada a la Fira de Teatre de Mana-
cor. Al 2004 actua a , de Biel 
Jordà, dirigida per ell mateix i presenta-
da a la 24ena Fira de Tàrrega. Ja al 
2005 treballa a la televisió amb 

, de Boca a Boca Produccions i 
Grupo Sierra, telesèrie autonòmica del 
canal IB3 amb el personatge Quim. 
Després a , d’Àngel Guimerà 
amb versió i direcció de Frederic Roda 
fent el personatge de Sebastià, durant 
el Cicle de Teatre i Literatura per Gira en 
Balears i Catalunya. Actualment forma 
part de l’equip dels .

Es forma a l’Institut del Teatre de Barce-
lona, especialitzant-se en teatre de 
titelles i objectes. Realitza diversos 
cursos de dansa Butoh, màscara i cant, 
així com workshops a l’

 a França i al 
 a Cervia, Itàlia, 

on també treballa d’intèrpret entre les 
companyies franceses i italianes.

L’any 1999 participa al tercer 

 amb el muntatge 
, dirigit per Joan Baixas. 

Aquest mateix any participa com a 
titiritera i ballarina a l’obra , 
amb música de Jordi Savall i direcció 
de Joan Ollé pel .  

L’any 2001 co-funda la companyia
 i estrena  al 

, Bòsnia. 
Participa per partida doble a l’últim 
festival de Teatre Visual de Barcelona: 
amb , un solo de creació dirigit 
per Oishi Okamoto, de Dondoro Teatre, 
Japó; i amb , de la 
videoartista Briggitte Poulaise, al Teatre 
Lliure de Barcelona.

Actualment treballa per  al programa 
infantil  com a  titiritera i 
locutora.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en el teatre 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

Compositor i intèrpret.

Tristan Schulze va néixer a Alemanya 
de l’Est. Va estudiar violoncel a la Dres-
den Musikhochschule i direcció i com-
posició a la Wiener Musikhochschule. 
Ha estudiat el Sitar, el Sarangi i la Tabla 
a l’Índia, el Jembe i els bongos africans 
al Senegal, i el bandoleó a Argentina.

Ha gravat varis cds per l’
, ha 

composat música per produccions de 
teatre com  pel 

i pel premiat documental 
. També ha 

composat  per la 
 de la 

 i , una peça 
interpretada per la

.

Actualment és un dels tres components 
(violoncel) i compositor de , un 
tercet de corda amb repertori original 
inspirat en músiques del món i en altres 
gèneres.  va ser descobert per 
el compositor i guanyador d’un oscar 

 qui els ha 
convidat en repetides ocasions ha 
grabar en les seves pel·lícules a 
Hollywood. Des de llavors aquest tercet 
ha interpretat a festivals i auditoris de 
tot el món incloent els Festivals de 
Roma, Palermo i Ravenna, Bremen 
Festival and Hamburg Festtage, 
Konzerthaus and Musikverein Vienna i 

escenaris de Japó, Suècia, Turquia, 
Ukrania, Austràlia, Mèxic, EEUU entre 
d’altres.

Des de la seva formació ha 
actuat amb cèlebres músics com 

, el violinista , o el 
guitarrista de jazz . 
Les seves actuacions inclouen peces 
originals, improvisació i arranjaments 
innovadors de compositors com 

,  o 
, qui ha dit d’ells: "Su amplio regis-

tro artístico les ha permitido descubrir 
en mi trabajo la base para una interpre-
tación de gran virtuosidad sin destruir 
las propias composiciones... Los solis-
tas que han compuesto este compact 
disc son realmente auténticos artistas”.

Tristan ja ha grabat i editat amb 
,  amb : 

, 
i 

 (Amadeus Award).

Tristan també és solista i interpreta les 
seves pròpies composicions i improvi-
sacions a varis instruments, per exem-
ple, tocant el violoncel, la percussió i el 
piano al mateix temps.



A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l'espectacle, amb la 
intenció d'ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil- 
per obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
diferents premis entre els quals desta-
ca: el premi a la millor proposta innova-
dora al Festival de Titelles de Lleida i el 
Europuppet Prix al Festival Découver-
tes, Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’estudi d’actors i directors 

, sota la direcció d’Antonio Malon-
da i Yolanda Monrreal (1997-2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 
públic, destacant , 

d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 
tipus d’espectacles. Amb  dóna 

suport creatiu a empreses com ,
, o .

Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
dos papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), 
compaginant-les amb la seva activitat 
com a actor.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . El 

gener del 2001 funda la companyia 
 i és actor en el seu  primer 

espectacle (
).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. El 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 

i la , Christine Adaire 
.

 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar les companyies 
 (Madrid) i  

(Barcelona) i participar en desenes 
d'espectacles decideix apostar per 

, un projecte 
personal que té com a objectiu la crea-
ció d’una plataforma per donar sortida 
a projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en teatre de 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo



Compositor i intèrpret.

Tristan Schulze va néixer a Alemanya 
de l’Est. Va estudiar violoncel a la Dres-
den Musikhochschule i direcció i com-
posició a la Wiener Musikhochschule. 
Ha estudiat el Sitar, el Sarangi i la Tabla 
a l’Índia, el Jembe i els bongos africans 
al Senegal, i el bandoleó a Argentina.

Ha gravat varis cds per l’
, ha 

composat música per produccions de 
teatre com  pel 

i pel premiat documental 
. També ha 

composat  per la 
 de la 

 i , una peça 
interpretada per la

.

Actualment és un dels tres components 
(violoncel) i compositor de , un 
tercet de corda amb repertori original 
inspirat en músiques del món i en altres 
gèneres.  va ser descobert per 
el compositor i guanyador d’un oscar 

 qui els ha 
convidat en repetides ocasions ha 
grabar en les seves pel·lícules a 
Hollywood. Des de llavors aquest tercet 
ha interpretat a festivals i auditoris de 
tot el món incloent els Festivals de 
Roma, Palermo i Ravenna, Bremen 
Festival and Hamburg Festtage, 
Konzerthaus and Musikverein Vienna i 

escenaris de Japó, Suècia, Turquia, 
Ukrania, Austràlia, Mèxic, EEUU entre 
d’altres.

Des de la seva formació ha 
actuat amb cèlebres músics com 

, el violinista , o el 
guitarrista de jazz . 
Les seves actuacions inclouen peces 
originals, improvisació i arranjaments 
innovadors de compositors com 

,  o 
, qui ha dit d’ells: "Su amplio regis-

tro artístico les ha permitido descubrir 
en mi trabajo la base para una interpre-
tación de gran virtuosidad sin destruir 
las propias composiciones... Los solis-
tas que han compuesto este compact 
disc son realmente auténticos artistas”.

Tristan ja ha grabat i editat amb 
,  amb : 

, 
i 

 (Amadeus Award).

Tristan també és solista i interpreta les 
seves pròpies composicions i improvi-
sacions a varis instruments, per exem-
ple, tocant el violoncel, la percussió i el 
piano al mateix temps.



Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
varis papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), compagi-
nant-les amb la seva activitat com actor 
de teatre.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . Al 
gener del 2001 funda la companyia 

 i és actor en el seu  primer 
espectacle (

).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. Al 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 
i la , Christine Adaire 

.
 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar varies compan-
yies i participar en desenes d’especta-
cles decideix apostar per 

, un projecte personal que té 
com a objectiu la creació d’una plata-
forma per donar sortida a projectes 
teatrals de qualitat que actualment 
tenen difícil distribució.

Membre fundador de . Es 
forma a l’Institut del Teatre de Terrassa, 
especialitzant-se en teatre textual.

Realitza varis cursos de dansa Butoh i 
Màscara. L’any 1999 participa al tercer 

 en Charleville-Meciêres, 
amb l’obra , dirigida per 
Joan Baixas. Aquest mateix any partici-
pa com actor a , Premi 
Especial de la Crítica i Projecte Alcover, 
amb direcció de Pep Tosar. Participa al 
projecte gestual 

, estrenat al II Festival de Cos 
de Reus. L’any 2001 co-funda la 

 i estrena  al II 
Festival Intercultural de Mostar; aques-

ta obra és premiada amb l’Europuppet 
Prix 2002 a Tournai, Bélgica, obra que 
continua en gira avui en dia. Al 2003 
actua a l’obra 

 dirigida per Olivier Benoit i 
presentada a la Fira de Teatre de Mana-
cor. Al 2004 actua a , de Biel 
Jordà, dirigida per ell mateix i presenta-
da a la 24ena Fira de Tàrrega. Ja al 
2005 treballa a la televisió amb 

, de Boca a Boca Produccions i 
Grupo Sierra, telesèrie autonòmica del 
canal IB3 amb el personatge Quim. 
Després a , d’Àngel Guimerà 
amb versió i direcció de Frederic Roda 
fent el personatge de Sebastià, durant 
el Cicle de Teatre i Literatura per Gira en 
Balears i Catalunya. Actualment forma 
part de l’equip dels .

Es forma a l’Institut del Teatre de Barce-
lona, especialitzant-se en teatre de 
titelles i objectes. Realitza diversos 
cursos de dansa Butoh, màscara i cant, 
així com workshops a l’

 a França i al 
 a Cervia, Itàlia, 

on també treballa d’intèrpret entre les 
companyies franceses i italianes.

L’any 1999 participa al tercer 

 amb el muntatge 
, dirigit per Joan Baixas. 

Aquest mateix any participa com a 
titiritera i ballarina a l’obra , 
amb música de Jordi Savall i direcció 
de Joan Ollé pel .  

L’any 2001 co-funda la companyia
 i estrena  al 

, Bòsnia. 
Participa per partida doble a l’últim 
festival de Teatre Visual de Barcelona: 
amb , un solo de creació dirigit 
per Oishi Okamoto, de Dondoro Teatre, 
Japó; i amb , de la 
videoartista Briggitte Poulaise, al Teatre 
Lliure de Barcelona.

Actualment treballa per  al programa 
infantil  com a  titiritera i 
locutora.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en el teatre 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

Compositor i intèrpret.

Tristan Schulze va néixer a Alemanya 
de l’Est. Va estudiar violoncel a la Dres-
den Musikhochschule i direcció i com-
posició a la Wiener Musikhochschule. 
Ha estudiat el Sitar, el Sarangi i la Tabla 
a l’Índia, el Jembe i els bongos africans 
al Senegal, i el bandoleó a Argentina.

Ha gravat varis cds per l’
, ha 

composat música per produccions de 
teatre com  pel 

i pel premiat documental 
. També ha 

composat  per la 
 de la 

 i , una peça 
interpretada per la

.

Actualment és un dels tres components 
(violoncel) i compositor de , un 
tercet de corda amb repertori original 
inspirat en músiques del món i en altres 
gèneres.  va ser descobert per 
el compositor i guanyador d’un oscar 

 qui els ha 
convidat en repetides ocasions ha 
grabar en les seves pel·lícules a 
Hollywood. Des de llavors aquest tercet 
ha interpretat a festivals i auditoris de 
tot el món incloent els Festivals de 
Roma, Palermo i Ravenna, Bremen 
Festival and Hamburg Festtage, 
Konzerthaus and Musikverein Vienna i 

escenaris de Japó, Suècia, Turquia, 
Ukrania, Austràlia, Mèxic, EEUU entre 
d’altres.

Des de la seva formació ha 
actuat amb cèlebres músics com 

, el violinista , o el 
guitarrista de jazz . 
Les seves actuacions inclouen peces 
originals, improvisació i arranjaments 
innovadors de compositors com 

,  o 
, qui ha dit d’ells: "Su amplio regis-

tro artístico les ha permitido descubrir 
en mi trabajo la base para una interpre-
tación de gran virtuosidad sin destruir 
las propias composiciones... Los solis-
tas que han compuesto este compact 
disc son realmente auténticos artistas”.

Tristan ja ha grabat i editat amb 
,  amb : 

, 
i 

 (Amadeus Award).

Tristan també és solista i interpreta les 
seves pròpies composicions i improvi-
sacions a varis instruments, per exem-
ple, tocant el violoncel, la percussió i el 
piano al mateix temps.



Carlos Callero és realitzador, càmera, 
muntador i postproductor cinemato-
gràfic. Desprès de 15 anys de professió 
com arquitecte, interiorista i dissenya-
dor gràfic a Uruguay, comença la seva 
carrera com a  realitzador cinemato-
gràfic.

Estudia realització cinematogràfica a 
l’  (1993-
1996), al 1995 entra a formar part de la 
productora  (  
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, 

1995. , Videoclip, 6’ en 3D 
sobre música de José Luis Pérez. 
Documental 

, 35’, con el baterista José Luis Pérez 
para L. Angeles. 
Video dansa para 
Festival de Cádiz.

De 1998 a 2003 és Integrant de l’Equip 
Directiu de 

 amb el que organitza 
anualment el 

. Des 
del 2003 és part integrant de la produc-
tora cinematogràfica amb 
la que ha realitzat les següents peces: 
Vídeo Institucional 

, 15’. Realització, càmera i 

postproducció. Vídeo clips 
, per Special Olympics España, 6’. 

Realització, càmera i postproducció.
, 

15’. Realització, càmera i postproduc-
ció.  Muntatge i postproduc-
ció.  pel Museu de 
Cinema-Girona. Muntatge i postpro-
ducció. Spots Publicitaris 2 espots per 
la promoció dels 

, Sevilla 2004. Realitza-
ció, muntatge i postproducció. Ficció 

, 43’. Càmera i 
postproducció. , 45’. 
Muntatge i postproducció. Documental 

, 30’. Muntatge i 
postproducció.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo



A l’espectacle es projecten plans cine-
matogràfics del directe, seqüències, 
vinyetes originals i animacions realitza-
des per Calpurnio. El resultat és un 
muntatge de ritme àgil i sorprenent.

El llenguatge cinematogràfic està 
present en tot l'espectacle, amb la 
intenció d'ésser fidel a la faceta de 
Cuttlas com a artista de cinema i al 
format de guió cinematogràfic que 
Calpurnio ha donat a les seves 
històries.

La imatge actua de recolzament estètic 
i conceptual a les històries, dinamitza 
espais, genera nous nivells en la narra-
ció i serveix de plataforma d’interacció 
amb els titelles.

A Cel Obert, Produccions Essencials
i Mutis Teatro

Aina de Cos, Pedro Mas,
Núria Farrús i Sergio Pons

Calpurnio

Tolo Ferrà

Albert Tola

Carlos Callero

Calpurnio

Tristan Sckulz

A Cel Obert és una companyia de joves 
creadors amb una amplia experiència 
en el teatre visual i de titelles de 
l’escena contemporània.

Neix al 1999 arrel de la participació 
amb , (direcció de Joan 
Baixas) a l’Encontre International 1999 
de Charleville-Mézière (França) que 
organitza l’Institut International de la 
Marionette. La companyia es concep 
amb la intenció de continuar experi-
mentant en el terreny visual sense 
deixar de banda altres disciplines artís-
tiques. L’objectiu principal de A Cel 
Obert és promoure el teatre visual de 
titelles i objectes -tradicionalment 
minoritari i destinat al sector infantil- 
per obrir-lo a tots els públics.

A Cel Obert estrena  l’estiu 
del 2001 en el 3er Festival Intercultural 
de Mostar (Bòsnia). Des de l’estrena, 
l’espectacle ha girat per 23 festivals 
nacionals i internacionals, i ha guanyat 
diferents premis entre els quals desta-
ca: el premi a la millor proposta innova-
dora al Festival de Titelles de Lleida i el 
Europuppet Prix al Festival Découver-
tes, Images et Marionnettes de Tournai, 
Bèlgica. Aquest premi europeu implica 
una gira al 2003 i 2004 per cinc festivals 
de titelles europeus: Wels (Austria), 
Paris (França), Cervia (Itàlia), Byalistok 
(Polònia) i Tournai (Bèlgica).

Després d’una llarga trajectòria profes-
sional en el teatre visual i d’objectes en 
la que ha fundat dues companyies 

 i , i ha format part 
de diferents espectacles de teatre 
visual, Sergio Pons decideix apostar 
per , un projecte 
personal que té com objectiu la creació 
d’una plataforma per donar sortida a 
projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques

 
Productora teatral que comença la seva 
activitat a l’any 2000 per donar suport a 
projectes teatrals innovadors. Des de 
l’inici de la seva creació, la productora 
ha dut a terme vuit muntatges teatrals 
de diferents disciplines i públic, desta-
cant  d’Alonso 
Santos, última producció de la com-
panyia, , infantil 
escrit i dirigit per Tolo Ferrà, i 

, espectacle de carrer 
que combina diferents disciplines artís-
tiques.

Comença la seva formació a Palma de 
Mallorca, al taller de teatre de Calvià. 
Posteriorment completa els seus estu-
dis a l’estudi d’actors i directors 

, sota la direcció d’Antonio Malon-
da i Yolanda Monrreal (1997-2002).

Participa com a actor en diferents mun-
tatges com , de George 
Tabori, o , basat 
en contes de J.Millás, però aviat 
comença a realitzar principalment 
treballs de direcció d’escena. Al 2000 
co-funda la companyia  en la 
qual actualment és el director 
d’escena. Amb la companyia ha dirigit 
8 muntatges de diferents disciplines i 
públic, destacant , 

d’Alonso de Santos, última producció 
de la companyia, 

, infantil escrit i dirigit per Ferrà, i 
, espectacle de 

carrer que combina diferents discipli-
nes, entre altres. Al 2001 inicia els estu-
dis de Direcció d’escena en la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático 
(RESAD). Entre els anys 2001-2004 
realitza la feina d’adjunt a la direcció 
d’espectacles del 

 on crea varis espectacles 
com a producció del Parque; destaca 

, espectacle de 
titelles i objectes amb llum negra. Al 
2005 crea , empresa 
d’espectacles dedicada al mon dels 
esdeveniments i a la producció de tot 
tipus d’espectacles. Amb  dóna 

suport creatiu a empreses com ,
, o .

Inicia la seva formació com actor a 
l’Estudio Juan Carlos Corazza de 
Madrid (1994-1998). Paral·lelament 
estudia Imatge i suport de Vídeo al 

 de la  (1995-
1996). Durant aquest període realitza 
dos papers rellevants en les series de 

 per : 
(1995) i (1998), 
compaginant-les amb la seva activitat 
com a actor.
 
Mogut pel seu interès per les tècniques 
de teatre gestual, es trasllada a Barce-
lona per estudiar la llicenciatura 
d’interpretació gestual a 

 (1998-2002). Des del 2000 passa 
a ser integrant de la companyia 

 amb l’espectacle . El 

gener del 2001 funda la companyia 
 i és actor en el seu  primer 

espectacle (
).

Paral·lelament co-funda una compan-
yia de commedia delle arte que estrena 
al  
amb l’espectacle 

. El 2004 col·labora amb 
l’organització del 

.

Entre els professors amb els que ha 
treballat destaquen: Zygmunt Molik 

, Andrei Soldak 
, William 

Layton , Bob 
McAndrew, couch de 

i la , Christine Adaire 
.

 
Actualment treballa amb la companyia 

 amb l’espectacle 
i amb  a l’espectacle 

.

Després de co-fundar les companyies 
 (Madrid) i  

(Barcelona) i participar en desenes 
d'espectacles decideix apostar per 

, un projecte 
personal que té com a objectiu la crea-
ció d’una plataforma per donar sortida 
a projectes teatrals amb un alt compo-
nent d'innovació i fusió de diferents 
disciplines artístiques.

Es forma a l'Institut del Teatre de Barce-
lona espacialitzant-se en teatre de 
gestual, (1997-2001).

Realitza diversos cursos d'acrobàcia, 
trapezi i funambulisme a les escoles El 
Timbal, Escola de Circ Ateneu de Nou 
Barris, i escola Tànger, totes a Barcelo-
na, del 1996 al 2000. També realitza 
diversos workshaps de pantomima 
moderna amb , Israel, al 
2001, d'esgrima teatral amb Rosa Nico-
làs, Reus, al 2000, i de Comedia 
dell'Arte amb  Adriano Iurissevich, 
escola Venezia In Scena, a Venècia 
(Itàlia), al 2000. Des del 1999 i fins 
l'actualitat (2006) narra contes amb 
manipulació d'objectes per tota la 

Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Al 
2000 participa al 

, Reus, amb l'espectacle 
de Ghelderode, amb direcció 

d'Andrjez Leparsky.

Al 2003 entra a formar part de la com-
panyia  amb l'espectacle 

, espectacle gestual amb 
manipulació d'objectes, direcció Olga 
Susies, amb gira per Catalunya. Aquell 
mateix any també entra a la companyia 
argentina de  amb 
l'espectacle de titelles de barilla i 
mapets 

. Al 2005 forma part de la posada en 
escena de , espectacle 
gestual de creació col·lectiva basat en 
la novel·la de José 

Saramago, sota la direcció d'Ann 
Dennis. Des del 2005 forma part de 
l'equip dels  per TVE a Catalunya 
i en teatres en gira per tot Espanya.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo



Carlos Callero és realitzador, càmera, 
muntador i postproductor cinemato-
gràfic. Desprès de 15 anys de professió 
com arquitecte, interiorista i dissenya-
dor gràfic a Uruguay, comença la seva 
carrera com a  realitzador cinemato-
gràfic.

Estudia realització cinematogràfica a 
l’  (1993-
1996), al 1995 entra a formar part de la 
productora  (  

, , , 
, , 

, , Video 
clips: , 45’ i  

, 6’. Animació en 3D 
:  a 

la mejor ópera prima en el 
, 

1995. , Videoclip, 6’ en 3D 
sobre música de José Luis Pérez. 
Documental 

, 35’, con el baterista José Luis Pérez 
para L. Angeles. 
Video dansa para 
Festival de Cádiz.

De 1998 a 2003 és Integrant de l’Equip 
Directiu de 

 amb el que organitza 
anualment el 

. Des 
del 2003 és part integrant de la produc-
tora cinematogràfica amb 
la que ha realitzat les següents peces: 
Vídeo Institucional 

, 15’. Realització, càmera i 

postproducció. Vídeo clips 
, per Special Olympics España, 6’. 

Realització, càmera i postproducció.
, 

15’. Realització, càmera i postproduc-
ció.  Muntatge i postproduc-
ció.  pel Museu de 
Cinema-Girona. Muntatge i postpro-
ducció. Spots Publicitaris 2 espots per 
la promoció dels 

, Sevilla 2004. Realitza-
ció, muntatge i postproducció. Ficció 

, 43’. Càmera i 
postproducció. , 45’. 
Muntatge i postproducció. Documental 

, 30’. Muntatge i 
postproducció.

· Festival Intercultural de Mostar, Bòsnia
· Festival Intercultural de Arteoggi, Agropoli, Itàlia
· Teatre Malic, Barcelona

· Temporada a la Sala Maria Plans, Terrassa, Barcelona
· Fira de Titelles de Lleida. Premi a la Millor Proposta Innovadora - 
  www.titelleslleida.com
· Festival de Teresetes de Palma de Mallorca
· Plaza Mayor, Godella, València
· Festival de Titelles de Vilassar de Mar, Barcelona
· Fira de Teatre de Manacor - Mallorca - www.teatredemanacor.com
· Festival Cos de Reus - Tarragona - www.cosreus.org
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes de Tournai, Bèlgica.
· Europuppet Prix www.europuppet.org/belgio
· Teatre de Capdepera, Mallorca
· Festival de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona
  www.diba.es/festivaltitellesbcn2003
· Byalistok Teatr Lalek, Polònia

· Arrivano del Mare di Cervia, Itàlia - www.arrivanodalmare.it
· Claustro da Cesena, Itàlia
· Corale Verdi da Parma, Itàlia www.comune.parma.it/castellodeiburattini
· Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega - www.firatarrega.com
· Festival Decouvertes Images et Marionnettes, Tournai, Bèlgica

· Festival Scenes Ouvertes, Maison de la Marionnette, Paris, França
  www.theatredelamarionnette.com
· Visions Festival, Brighton - Regne Unit - www.visions-festival.org.uk

· World Festival Prague 2006 - www.puppetart.com
· Titirimiundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
  www.titirimundi.com
· Istanbul International Puppet Festival
· Holland Festival, Amsterdam - www.geocities.com/tarumb
· IV Festival Internacional de la Imagen, Colombia - www.festivaldelaimagen.com
· Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, Lisboa
· Anima Festival in Ukharkiv, Ukrania
· Feria del Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo
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