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FITXA ARTÍSTICA 

L'ESPECTACLE 
Direcció general i posada en escena: Luciano Ruiz 
Produeix: Cia Comediarte i Carlos Gigena
Duració: 50 minuts 

REPARTIMENT 
Clareta................................................Marta Rebulà 
Professor Boris....................................Raúl Alcaraz 
Bonastre...............................................César Bravo 

EQUIP ARTÍSTIC 
Autor..............................................Sergio Martínez 
Direcció..............................................Luciano Ruiz 
Il·luminació i escenografia..............Cia Comediarte 
Disseny Vestuari.............................Claudia Fascio 
Disseny i realització 
d'espai sonor...................................Oscar Sorribes 
Perruqueria i maquillatge.................Claudia Fascio 
Disseny Gràfic i fotografia.................Anna Rebulà



El Llibretori és la nova obra infantil de 

l’Associació de Nacions Unides d’Espanya i 

la Cia. COMEDIARTE. La Companyia 

Comediarte es caracteritza per realitzar 

sempre projectes de teatre social, és per això 

que aquest nou projecte, dirigit al públic més 

petit, no podia ser d’altre manera. 

És una dècada on cada cop les tecnologies 

participen més en la vida quotidiana, en 

l’educació i creixement dels més petits, la 

lectura sembla que ha quedat en segon pla, 

els petits de la casa prefereixen mirar la 

televisió o jugar a videojocs abans que 

posar-se a escoltar o a llegir algun conte. 

La imaginació i la creativitat són les 

característiques més belles de la infantesa, i, 

amb els nous hàbits tecnològics, sembla que 

ja no se’ls hi doni tanta importància.. 

PRESENTACIÓ DE 
L'ESPECTACLE
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Els infants són el futur de la nostre societat, per 

això és molt important que creixin i s’eduquin 

conscients del món que els envolta, de la societat i 

en especial de la cultura, per què una societat 

culte és una societat lliure.   

      

Per això també és molt important que aprenguin 

els millors valors dels éssers humans, com la 

solidaritat, el respecte, l’empatia, per aconseguir 

una bona convivència i un futur més social. 

Aquestes són les raons més potents per les quals 

ANUE i Cia. Comediarte decideixen, després de 

projectes anteriors, endinsar-se en la creació d’un 

nou projecte infantil on la creativitat, la lectura i els 

valors són allò que més ressona. 

Per dur a terme aquesta tasca, és va decidir 

utilitzar el text El Laboratorio del professor Boris, 

de l’escriptor infantil argenti Sergio Martinez, un 

gran professional i  experimentat en la matèria   

Juntament amb els consells d’una psicopedagoga 

de l’Associació de Nacions Unides d’Espanya, la 

qual va mantenir una estreta relació amb el procés 

de creació, i l’experiència en teatre infantil de la 

 Cia. COMEDIARTE s’ha elaborat una adaptació i 

modificació del text per aconseguir un projecte 

divertit i educatiu pels infants. 
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Sergio Martinez 

Ha estat premiat amb el reconegut premi 
Estrella de Mar. 
Mendoza, actor, narrador oral i dramaturg. 
Ha estat professor d'ensenyament primari 
especialista en rural i frontera, també 
capacitador en narració oral per al centre de 
promoció de la lectura de Mendoza – 
Argentina, pla nacional de lectura. 
Ha Estat director d'educació ambiental al 
ministeri d'obres publiques del govern de 
Mendoza, professor de la càtedra teatre des 
de 1992 a 2002 a l'escola artística Julian 
Aguirre. 
Ha estat director de la comèdia municipal de 
teatre de Catamarca. argentina 
Actualment dirigeix l'equip creatiu Metarte.

L'AUTOR Ha dictat tallers de narració oral en argentina 
- Xile Colòmbia - Paraguai. Ha dirigir la festa 
dels turons en Valparaiso - Xile. Ha dirigit la 
festa departamental de la verema de Godoy 
Cruz en cinc oportunitats. 
Ha participat de diferents festivals 
internacionals en argentina - Xile - Colòmbia 
- Paraguai 
Convidat a presentar el seu espectacle 
"narrant contra el corrent" a Barcelona 
Ha presentat el seu espectacle de narració 
oral per a nois - obre't sèsam en escoles de 
tot l'argentina 
Va presentar el seu espectacle de narració 
oral per a nois a Colòmbia - Xile - Mèxic - 
espanya - Bolívia - Perú 
Com a dramaturg ha escrit més de 20 obres 
teatrals, Tant per a públic infantil com per a 
públic adult, les quals han estat 
representades per tot el territori.
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OBJECTIUS 

Fomentar la lectura i la creativitats dels infants 

Ensenyar valors socials 
  
Potenciar la curiositat i les ganes d'aprendre 

Promoure el teatre independent 

Fomentar el teatre social 

Apropar les arts escèniques als més petits

Artístics Dramatúrgics
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SINOPSIS 

El llibretori és la història de la Clareta, una nena 
un tant inquieta i divertida. La Clareta va visitar a 
l’ excèntric doctor Boris al seu laboratori. El 
doctor, enfeinat, envia la Clareta a la biblioteca 
en recerca d’uns llibres per preparar un tònic per 
la memòria. 

En aquesta aventura, la Clareta es troba amb el 
seu amic Bonastre, el bibliotecari, i ella, aprofitant 
que la deixa sola per anar a buscar els llibres del 
doctor, llegeix meravellosos contes als nens. En 
aparèixer en Bonastre, distret, xoca amb la 
Clareta, i els llibres dels dos es confonen al terra. 
Quan els recull, la Clareta agafa els equivocats. 
Al laboratori, la Clareta anima en Boris a aprofitar 
els contes i jugar a canviar les històries. Així 
doncs, juntament amb en Bonastre, que arriba 
corrents seguint la Clareta, versionen el conte de 
La Caputxeta Vermella, on s'hi reflecteix el 
bullying. Així, juguen a afegir a altres contes 
valors com la solidaritat, l’empatia, el respecte i la 
confiança. Un joc que els agrada tant que 
decideixen crear un llibretori, un laboratori de 
llibres, amb el que pretenen reivindicar la màgia 
dels contes. 

Un apropament al món de la lectura! 
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SINOPSIS 

L’Actor i Director Luciano Ruiz, amb més de 25 anys d ‘experiència en Art Dramàtic, crea el 
Projecte COMEDIARTE amb la finalitat de formar actors i actrius. En un període de 3 anys, 
els alumnes aprenen mètodes d’ actuació, des de un primer nivell inicial, nivell intermedi i 
avançat, cada alumne es desenvolupa, aprèn i es reinventa en l’art teatral. Un cop finalitzat 
el curs, cada alumne/a passa a formar 
part de ‘l elenc estable de la companyia COMEDIARTE. 

Al llarg de 7 anys, la companyia ha estrenat 30 obres de teatre i participat en importants 
events de la mà del Cirque du Soleil, Caixaforum i Nacions Unides entre altres. 
Tant els tallers com els treballs de la companyia són creats en la seva pròpia sala a 
Barcelona E.C.A. (Espai de Creació Artística). Un espai destinat al desenvolupament artístic, 
que gaudeixen, a més de COMEDIARTE, diferents grups de teatre.

PROJECTE COMEDIARTE 
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Director Centre Estudis Teatre Cristóbal Arnold 
1997-1998 
Delegat a l'Associació Argentina d'Actors 
1998-2001 
Director de ENKOSALA Estudi de Teatre 
1999-2002 
Director de Sala El Enko a Barcelona 2008-2009 
Director del Grup Comediarte (esdeveniments 
artisiticos) 2010-2014 
Director de l'ECA (Espai de Creació Artística) 
Barcelona 2010-2017 
Professor de Teatre del C.E.A. Nº 3-069 
1994-1995 
Professor de Teatre del 8è Any Escola Nº 28 
1999-2001 
Director del Taller de Teatre Enjosala 1999-2002 
Professor de Teatre a Sala El enko a Barcelona 
2009 
Professorat d Teatro1ro., 2on. i 3er. nivell en ECA, 
Barcelona 2010-2017. 
Com Actor de Teatre ha realitzat més de 40 obres 
de teatre com a actor, sent dirigit per grans 
mestres de la direcció a Argentina des 
1.989-20.017 
Com a Director de Teatreha realitzat més de 40 
obres de teatre com direcctor, des 1.999-20.017. 
Com Actor de Cinema i TV 
Diversos treballs en Pel·lícules, sèries de TV i 
curtmetratges. Participació en Ballets "El 
trencanous" com a actor protagonista. 2001

EL DIRECTOR - Luciano Ruiz 

Premis i beques rebudes: PRIMER PREMI 
a la pel·lícula "La Banya" al Festival del 
Mercosur 1998, PRIMER PREMI Vot del 
Públic per a l'obra "El lloc on moren els 
mamífers" al III Festival de Teatre 
"Estrenes a la tardor" 1998, PRIMER 
PREMI a l'obra "El coordinador" a la Festa 
Provincial de Teatre 1999 Destacat 2000 al 
paper de MILLOR ACTOR al Diari dels 
Andes 2000, PREMI MILLOR ACTOR 
Revista UBU 2000 EL Enko Cia. Teatral, 
únic convidat per participar del cicle "De la 
serralada de l'obelisc" Declarat d'Interès 
Cultural per l'Honorable Senat de la Nació i 
l'Ambaixada de Xile 2001 PREMI "Estímul a 
la Qualitat" Atorgat pel I.N.T. a l'obra 
"Pobre Tipus" 2002 PREMI "Estímul a la 
Qualitat" Atorgat pel I.N.T. a l'obra "Bona 
Presència" 2002 Participació amb el Cirque 
DU SOLEIL - Varekai en l'esdeveniment 
FOR LOVE OF DANCE a Barcelona dirigint 
escena i coreografia de Tango Cabaret 
2010-2011 
Amb ANUE (Assoc. Nac. Unides 
d'Espanya) treballa en diferents projectes 
des de 2013 EL LIBROTORIO declarat 
d'Interès Cultural i Pedagògic a la GIRA 
ARGENTINA 2016
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Espai de representació mínim de 4x4x3 metres 

So: Al espais petits només equips de so
compatibles amb USB o ordinador 
Als espais grans o a l’aire lliure són necessaris 3 
micròfons inhalambrics. 

Il·luminació mínima:  Pla General Llum Blanca 
Pla General Llum Color (Blau, taronja o verd) 

Necessitats tècniques 
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CONTACTE 

www.comediarte.com 

informes@comediarte.com

 93452276 - 607711381 (Luciano) 
- 628600409 (Marta) 


