
  





Tutatis produccions  

 

Distribuïdora i productora amb més de 30 anys d’experiència 

en l’àmbit de les arts escèniques. 

A través de diferents companyies de teatre familiar, de carrer 

i animacions, els nostres espectacles han aconseguit prestigi 

i reconeixement en el territori espanyol i internacional; amb 

premis a FETEN, Aalborg o Gaukler Festung.  

Productora d’espectacles com El monstre de colors, èxit 

durant els tres últims anys, l’Elmer i d’importants obres de 

la literatura clàssica o contemporània, entre els que podem 

trobar: Lazarillo de Tormes, Don Quijote, L’assassinat del 

professor de matemàtiques i molt més.  

Hem participat en l’organització d’esdeveniments de petit i 

gran format, des d’actes per a empreses fins desfilades de 

carnestoltes, cavalcades de reis mags o gires de teatre 

escolar. Treballem amb ajuntaments, tècnics de cultura, 

programadors de festivals nacionals i internacionals, centres 

cívics, distribuïdors privats i empreses; entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcció 
 

Ruth Garcia, directora  

Actriu formada al Col•legi del 

Teatre de Barcelona (2001-

2003) i posteriorment 

formada en la disciplina de la 

Biomecànica teatreal amb 

Nicolai Karpov (2005-2007).  

Treballa d’actriu i directora artística i d’escena en les seves 

pròpies produccions i en col·laboració amb altres 

companyies. Ha col·laborat amb el Pot Petit dirigint 

escènicament la posada en escena de la gira «Vull cantar i 

vull ballar» 2022. Ha realitzat l’adaptació teatral i dirigit 

L’Elmer, l’elefant (2021) per Tutatis Produccions. Ha dirigit 

Les aventures del lleó vergonyós (Temporada Alta 2020) per 

El Pot Petit. Ha creat espectacles propis de petit format com: 

Cua de Sirena (2019), basat en el conte Cua de Sirena d’Alba 

Barbé i Coses de Porcs i altres animalades (2019), a partir 

de contes de temàtica de gènere. Va dirigir, per Tutatis 

Produccions, l’adaptació teatral de El monstre de colors 

(2018).  

Va ser sòcia fundadora de la companyia Engruna Teatre 

(2007), participant com actriu i/o directora en tots els seus 

muntatges fins l’any 2017 on va deixar d’ésser membre.  

Des de 2004 es dedica també a la formació, impartint classes 

de teatre per a nens, joves i adults. 
 

 

 

 

 

 

 



Actrius  
Mel.lina Illa Biosca  

Actriu musical i acròbata. Imparteix el 

grau ESAD (Escola Superior d’Art 

Dramàtic) a l’escola Eòlia de Barcelona. 

Ha aparegut com a actriu en espectacles 

com Microescape de Testistostigues i 

Agárrate de Roberto G Alonso, així com 

el monstre de colors amb Tutatis.  

 

 

Mireia Juanals  

Es va graduar en 

Interpretació i Creació a East 

15 Acting School (Essex, 

Anglaterra).  

Durant el seu temps a 

Anglaterra, l’artista va 

participar en diverses 

produccions teatrals. El 2019, 

l’actriu decideix tornar a 

Barcelona per iniciar el seu projecte amb la companyia de 

teatre Puro Caos. Al 2021, rep la beca Carlos Uriona per 

treballar i crear “Memories and Dreams” amb la companyia 

de teatre físic Double Edge Theatre a Ashfield, MA, EEUU.  

Aquest últim any ha estat de resident al CCA El Corralito on 

ha estat desenvolupant el seu últim projecte multidisciplinar 

“Fragmentos de una Loca”. 

  



Explica la llegenda que totes les persones a les quals 

estimem estan connectades amb nosaltres per un fil. 

Aquest fil vermell no es pot veure ni trencar per més que 

passi el temps o la distancia. 

La nostra obra de teatre comença a l'inici d'un d'aquests 

fils i juntament amb els personatges viatjarem a través 

d'ell i coneixerem les diferents connexions que 

configuren la xarxa  que ens sosté a nivell emocional. 

L'espectacle ajudarà a treballar l'angoixa per separació 

sobretot en aquells moments en els quals s'han 

d'allunyar dels seus familiars, a superar el període 

d'adaptació i facilitarà als més petits la comprensió dels 

vincles emocionals.  



 

Fitxa tècnica 

 

 

 Durada                     50 minuts 
 

 Curs recomanat                                 Infantil i 

Cicle Inicial de Primària 

 Idioma                  Català i castellà 
 

 Espai escènic                 Mides aproximades  

                                                       6 m d’ample  
                                                    x 3,5 m d’alçada                                                       

x 5 m de   profunditat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Fitxa artística 
 

 

Direcció           Ruth García 
 

Producció Executiva         Lluís Rovira 
 

Escenografia                     Sergi Pérez 

Producció                         Núria Mas  

Comunicació                     Laura Suárez 
 

Dept. Administració         Ester Bernaul 

Cap Dept. Comercial         Mireia Jauregui 

Productora        Transeduca i Tutatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


