
 

Una Sopa de carabassa 
 ELISABETH ULIBARRI, JESSICA LLANO 

ÒSCAR IGUAL I PATRÍCIA McGILL  amb el suport d’Enric Lluc 

  

 



 

 

Aquest muntatge és un passeig carregat d’emocions que ens duen 

de la pau a la gelosia, a l’enuig, a la ràbia, al sentiment de pèrdua, a 

l’enyorança a l’acceptació i finalment de nou a la pau i a l’alegria.  

   

És un conte que permet acompanyar les 

emocions de ritmes, sons, i sensacions que 

circulen en moviment entre el públic i arriben 

directes al nas i a la pell.  
   

És una història que amaga sorpreses i una aventura intensa i 

senzilla que t’atrapa des de l’inici fins al final i et fa gaudir d’una 

petita experiència que et deixa bon sabor de boca.  

 

                                                    

 

 



 

 

 

Espectacle  sensorial i vivencial 
adaptat a persones amb 
pluridiscapacitat  

  

 



 

OFERTA INCLUSIVA I ADAPTADA  

• INCLUSIVA:  vol dir que l’activitat està oberta a tothom 
alhora, a persones amb i sense pluridiscapacitat 
compartint  l’ espai, el moment i l’experiència.  

  

• ADAPTADA:  perquè és imprescindible que nosaltres 
adaptem el nostre llenguatge a ells ja que ells no poden 
adaptar-se a nosaltres.  

De fet, no vam adaptar un espectacle , el vam crear de 

zero pensant també en les persones amb pluridiscapacitat 



 

OBJECTIUS  

• Trencar una barrera cultural
 
.  

  

• Fer cultura a l'abast de tothom.  

  

• Crear un espai per compartir, on nens 
amb i sense discapacitat puguin gaudir junts de 
l'activitat i es puguin conèixer els uns als altres.     

• Realitzar de manera indirecta i lúdica una tasca real      
d'integració i sensibilització.  

  

    



 

Elisabeth Ulibarri  
Després d’una trajectòria que la dugué a estudiar filologia àrab i que 

la conduí fins a la direcció de companyies de teatre infantils, de  joves 

i d’adults, va iniciar el seu camí en la literatura oral acompanyada de 

tota l’experiència que en aquells dos camps havia acumulat.  

Ha narrat contes per a adults, per a nens, per a nadons i per a persones amb pluridiscapacitat 

transmetent la il·lusió i l’interès per a la lectura i el conte que ella mateixa sent.  

Ja fa divuit anys que es dedica a explicar contes, cal destacar la seva participació a:  

Escola ESCLAT (de nens i nenes amb pluridiscapacitat)  

Diferents mitjans de comunicació (Catalunya Radio, Racc1, COM Ràdio, City TV, entre 

d'altres)  

Dinamització d'exposicions (Caja Madrid, Museus d'arreu de Catalunya)  

Actualment està impulsant a Catalunya el projecte “Un viatge sensorial” de contes 

inclusius adaptats per a persones amb pluridiscapacitat, l’Elisabeth és la creadora del 

projecte i la persona que l’està desenvolupant, val a dir que és un projecte pioner i 

totalment innovador  



 

Jessica Llano  
http://www.youtube.com/watch?v=ukZWzzKExdQ   

Es va formar com a ballarina al Teatre Colón de Buenos Aires (Argentina), 
Taller de Dansa del Teatre San Martín de Buenos Aires (Argentina) i a 
l’Escola Nacional d’Art de la Habana com a becada (Cuba), entre d’altres.  

Va estudiar ballet, dansa contemporània, música, mètode Lecocq i composició coreogràfica.  

Dins de la seva formació inclou ioga, Mètode Feldenkrais, tai chi, chi kung i dansa-percussió.  

Ha treballat com a coreògrafa i ballarina amb les Cia’s. Ecos (Barcelona) i Danza Abierta  

(Cuba). Ha ballat amb les companyies Atalanta Fugiens (Barcelona), “Kenmerk” (Barcelona)  

“A poc a poc” (Barcelona) Cia. Roberto G. Alonso (Barcelona) i Nafsica Dance Theater (Grècia), 
entre d’altres.  

Forma part de la Companyia de Dansa del Centre Cultural Sant Martin a Buenos Aires participant 
en un projecte de dansa, tant en exposicions com també a presons, concretant d’aquesta 
manera una feina social.  

També realitza cursos de relaxació i gimnàstica suau per a la gent gran en diferents casals de 
Barcelona.  

Presenta les seves pròpies coreografies a l’Habana, Buenos Aires i Barcelona.  

Realitza la seva tasca pedagògica a Barcelona des de l’any 1992, actualment com a professora de 
dansa a Àrea Espai de dansa i creació i Espai Kairós.  



 

  ÒSCAR IGUAL  
La tradició familiar l’ha fet un estudiós de la música i la cultura 
catalana. 
Compaginà els estudis al Conservatori Municipal de 

Barcelona, en les assignatures de  piano, acordió, trompeta i 

flabiol, formant part de diferents formacions, tant 

eterogèniques com banda simfònica, orquestra clàssica, 

cobla i diverses formacions de música tradicional. 

Col·laborador del diari avui en l’agenda sardanista setmanal des de l’any 1996.   Ha 

estat guionista i assessor del programa de Ràdio Tele-Taxi “De les que es fan i es 

desfan” i de l’espai “Frec a Frec” a Com-Ràdio.  

Així mateix és coautor de dos llibres de temàtica musical: Recull de Sardanes I, del 

contrapàs a la sardana actual i Rebost de Tonades, volum I.   

I autor d’un ampli repertori de peces ballables i arranjaments de ballets i danses 

tradicionals i diverses gravacions. 



 

PATRICIA McGILL 
Narradora nascuda a l’Uruguai i resident a Barcelona, els seus avantpassats 

vingueren de Brasil, Argentina, Escòcia, Itàlia… Durant la seva infantesa, va 
viatjar d’un país a l’altre i va ser així com entrà en contacte amb les llengües 
catalana i sueca. D’altra banda, el portuguès i l’anglès els aprenguè escoltant els 
seus estimats vinils de música brasilera i jazz. El so de les paraules i el silenci l’han 
portada a les històries. 

Llicenciada com a actriu en l’Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu de Montevideo, ha cultivat  
altres arts, com ara cant, dansa clàssica i contemporània, expressió corporal i pantomima. 

Normalment, duu a terme les sessions per a adults en pubs, auditoris i centres cívics. Col·labora periòdicament amb 
biblioteques, escoles primàries i secundàries (de manera independent o dins de projectes com ara Plans d’Entorn), i 
museus. De tant en tant, participa a festes majors i altres celebracions populars. 

Coopera habitualment en projectes de narració tant nacionals (Nascuts per llegir) com internacionals (Contando 
Histórias – Um diálogo entre a Espanha e o Brasil), i ha estat convid09ada a festivals com ara: Festival de la Palabra 
2007, Alcalá de Henares; Maratón Viajera, Guadalajara, 2006; La Ruta de los Cuentos Blancos, 2007, Cádiz; XVI Noche 
de los Cuentos, La Laguna (Tenerife), 2008, Encontes 6º Festival de Narración Oral de Altea, 2009. 

Com a membre de l’ANIN (Associació de Narradores i Narradors de Catalunya), ha format part de la junta directiva com 
a vicepresidenta i també del consell editorial de la seva revista N. Ha actuat com a programadora de les sessions de 
contes per a adults al Pub Dubliners de L’Hospitalet entre els anys 2004 i 2008. Com a sòcia de LASSAL Accions Culturals, 
va coordinar projectes com Contes a l’Aula, de narració oral, o LASSAL a Casa Anita, d’animació a la lectura. És membre 
de la Xarxa Internacional de Contacontes. 

http://www.xtec.cat/lic/entorn/index.htm
http://www.nascutsperllegir.org/
http://www.anincat.org/
http://www.cuentacuentos.eu/index.htm


 

Enric Lluch Rué 
Intèrpret en Llengua de Signes 

És tècnic Superior en Interpretació de Llengua de Signes Catalana per la Universitat 

Pompeu Fabra-IDEC i Guia Intèrpret de Persones Sordcegues pel Centre CEIR. 

Ha impartit classes com a professor d’interpretació en llengua de signes i de Guia 

intèrpret per a persones sordcegues a l’IES Consell de Cent, també ha treballat  com 

a intèrpret a la universitat La Salle (URL);  

Ha estat  responsable de tota la part administrativa i de la gestió de projectes a ASU 

(Artistes Sords Units) i a CERECUSOR (Centre Recreatiu i Cultural de Sords) entre 

d’altres entitats. 

Com a autònom, cal destacar la seva feina com a Intèrpret de Llengua de Signes i Guia Intèrpret de persones 

Sordcegues en diferents àmbits (televisiu, polític, jurídic, audiovisual, educatiu, sanitari, oci i cultura, tecnològic…) 

Està especialitzat en la interpretació en audiovisuals, teatres i museus. És assessor sobre discapacitat sensorial 

per a diferents organismes públics i oficials. Professor de llengua en llengua de signes catalana (LSC). 

És soci fundador d’ÀGILS Comunicació, SL (Consultoria d’Accessibilitat), ha estat responsable dels departaments 

d’Intèrprets i de guies de persones sordcegues. Així mateix en aquesta associació ha estat intèrpret, Guia de 

persones sordcegues , professor d’aplicació de tècniques d’interpretació en llengua de signes, i responsable del 

departament de noves tecnologies desenvolupant tasques de producció de tecnologia accessible. 

  

 



 

FITXA DE L’ACTIVITAT:  

Nom: 

 Una sopa de carabassa 

(basada en el conte de Helen Cooper: Sopa de Carabassa) 

 

PROFESSIONALS:  

Elisabeth Ulibarri: Narració 

Jessica Llano: Dansa 

Òscar Igual: música 

Patrícia McGill: suport artístic i vocalista 

Enric Lluc: Llengua de signes 

 

PREU:  

700€ més IVA 

 

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Un espai tranquil exterior o interior 

Equip de sò per a dos microfons i un acordió 

Un microfon de diadema 

Un microfon de ma amb peu 

Una línea per l’acordió.  

En cas necessari caldria preveure llum   

 



 

 

Contacte 
 

Elisabeth Ulibarri:   675 512 419  /  653 699 513 
elisabeth@elisabethulibarri.com  

  

 

 
 

 

 


