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Jojo
JOJO, segon espectacle de la companyia
Ytuquepintas, és una preciosa proposta
escènica de poesia visual, sense text. S’hi
ens explica una aventura increïble amb
l’ús de la sorra, tècnica ja habitual de la
companyia, i la manipulació de titelles,
tot combinant ambdues tècniques.
La música, composta especialment per
a l’espectacle i interpretada en directe,
acaba de donar forma a JOJO, una
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proposta molt atractiva per a tota mena
de públic.
La companyia ha escollit el nom de JOJO
en memòria al primer orangutan que va
ser alliberat de la captivitat, cosa que va
suposar l’inici del projecte internacional
Animal Rescue, una organització no
governamental que treballa per salvar els
animals del patiment que representa viure
en captivitat, en promou la rehabilitació i,
sempre que sigui possible, els reintrodueix
en el seu hàbitat natural.
Actualment, JOJO encara viu i és un gran
orangutan mascle.
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BORJA GONZÁLEZ
artista de sorra

Companyia
ytuquepintas

Ytuquepintas és una jove companyia
establerta a Mataró (Barcelona) que
funciona activament des de l’any 2012.
Fundada per l’artista multidisciplinar
Borja González, amb el compositor i
pianista Roc Sala i amb en Joaquim Aragó
a la producció.
Des de llavors la companyia ha crescut
i ara compta amb dos músics més,
en Alexandre Guitart (percussió) i en
Francesc Pugès (Violoncel), el tècnic de
so i llum és en Abdon Ferrer.
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L’art amb sorra és la base elemental
dels espectacles que desenvolupa la
Companyia Ytuquepintas; dibuixos
realitzats sobre una taula de llum
artesanal que es projecten en directe
a una gran pantalla. Aquestes imatges
van acompanyades de música en viu,
marionetes de gran format i pintura
ràpida, narrant belles i poètiques
històries.
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Borja González
Borja González és un pintor, dibuixant i
saltimbanqui que va passar per diferents
escoles d’art per a dominar totes les
tècniques plàstiques i acrobàtiques per
tal de fusionar-les en els escenaris.
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Tècnic superior en Il·lustració i disseny
gràfic-plàstic. Cursos de dibuix, pintura,
ceràmica, esmalts, gravat, fotografia, etc.
Titulat a l’escola de circ Rogelio Rivel, amb
especialitat en equilibris acrobàtics. Ha
rebut durant tres anys cursos de verticals
i mà-mà a França i Barcelona amb
diferents professors, Vicente Espinosa,
Claude Victòria, Pascal Angelí.
Va participar en diferents companyies de
circ des de l’any 2003, (Brequilibro circ, Els
Villalba, Circ Alienzo, Més Tumàcat).
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A partir del 8 de Maig del 2010 va
crear i va començar a actuar com a
solista creant “Borja Ytuquepintas”. Un
projecte en el qual fusiona diferents
arts a l’escenari com Art amb Sorra,
circ, música en directe, titelles de gran
format i pintura ràpida.
Els seus espectacles “Somnis de Sorra”
i “Somnis del Mediterrani” han estat
programats en els millors festivals
d’Espanya i també a França, Grècia,
Portugal i Estats Units.
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ALBERTO MUNILLA

ROC SALA COLL

Alberto Munilla, acròbata Nascut el 1978
a Logronyo, Munilla s’ha format a l’Escola
de Circ Rogelio Rivel de Barcelona i està
especialitzat en equilibris acrobàtics i
verticals. Té una dilatada trajectòria i ha
participat, entre d’altres, a “El fantasma
del Palau” (Palau de la Música, 2003)
o “IturzaFusion” (Compañía de Circo
Provisional, 201

El pianista Roc Sala va cursar els seus
estudis a l’escola de música d’Argentona,
al Conservatori de Granollers (Grau mig),
a l’ESMUC (Grau superior, especialitat en
piano clàssic i contemporani), i ha tingut
professors com ara Jordi Masó, MaJesús
Crespo, Quartet Casals, Francisco Poyato,
Martí Ventura o Albert Bover.
Ha treballat amb la Cia Alba Sarraute
(espectacles “Mirando a Yucali” i “La
Diva”), Monti (Joan Montanyès), Leandre
(espectacle Play), Pep Bou (espectacle
“Atmosfera”), Cia Ytuquepintas y
formacions musicals com December
quintet o Arangu.

MUSICA EN VIU

MARIONETES

Borja González
Artista de sorra

DE LA SORRA MÉS FINA,
ELS SOMNIS MÉS ESPECTACULARS.
UN MÓN DE TENDRESA ON L’ARTISTA, AMB LES SEVES
MANS, CREA HISTÒRIES PLENES DE POESIA.

Fitxa tècnica

Espectacle amb música en directe.
Per a tots els públics.

Durada 55 minuts
Gènere Teatre visual
Tècnica Art amb sorra, titelles

Fitxa artística
Companyia
Borja Ytuquepintas

Composició musical
Roc Sala

Guió i direcció
Borja González

Disseny de llums
Quim Aragó

Acompanyament artístic
Enrique Lanz i Yanisbel Martínez
Intèrprets
Borja González, art amb sorra
Alberto Munilla, manipulador
Roc Sala, músic
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Contractació
Quim Aragó
Tel. +34 664 220 150
oficina@borjasandartist.com

Disseny de so
Ton Mentruit
Construcció de titelles
Borja González i Alberto Munilla
Producción
Quim Aragó (Camaleònica Produccions)
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Dossier de premsa
Vídeo de l´ espectacle
https://youtu.be/2PD3LYJ2bRk

Premsa
“Hi ha un profund missatge ecologista que clama contra la desaparició
dels orangutans i de tantes altres espècies animals que dia a dia la
nostra civilització depredadora elimina.
Un missatge que se suma al clamor general per la conservació de la
naturalesa i dels nostres col·legues al Regne Animal. Eliminar les altres
espècies, ¿no és posar en perill la nostra, en suprimir les diferents
anelles que sustenten la nostra existència? Obvietats que, tanmateix,
col·lectivament som incapaços d’assumir”.
Toni Rumbau.
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Amb la
participació de

Amb la
col.laboració de
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 Arte con Arena por Borja Ytuquepintas

 @BorjaYtqp
 Borja Ytuquepintas
 Borja Sand Artist

