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M'interessen molt els valors en la societat,
com els podem mostrar cap a nosaltres 

mateixos/es i, per tant, cap als altres.

És per això que destaco, en els contes que escric, l'expressió
de tots aquests valors que per a mi són tan importants.
Aquests valors van, des de cuidar una planta fins a saber
cuidar de les necessitats pròpies i alienes.



Alguns valors a destacar, que simbolitzo en els contes, són:
l'autoestima, l'empatia, l'autoamor, l'autocura, la superació, 
la curiositat, la creativitat, la cura del medi ambient, 
el funcionament de la natura, l’alimentació saludable...

Tot això ho porto als contes amb històries
divertides, perquè en veure'ls i escoltar-los es
puguin integrar, aquests valors, d'una forma

entretinguda i artística.

Mostra de titelles de fusta fets per famílies



Soc la Ruth. Vaig néixer a Barcelona, de mare sevillana i pare
asturià. Vaig créixer en un barri, Nou Barris, on el civisme és molt
fomentat. 

Inspirada en un entorn amb molt d'art, de nena el que més
m'agradava fer, era pintar, així com inventar i escriure poemes i
narracions. 

Em recordo entusiasmada escrivint poemes als meus cucs de seda i
guanyant els premis de Sant Jordi cada any. Això gratificava la meva
creativitat i em motivava a seguir amb les meves narracions,
poemes i dibuixos. 

Per a mi, aquests moments d’expressió eren una meravellosa
oportunitat de crear i fer el que veritablement m'agradava.

Anava a concerts en el barri, ballava Sardanes, veia moltes
expressions artístiques. Així recordo jo la meva infància plena de
civisme i cultura. 

Als meus 33 anys, després d'una llarga cerca per fer una cosa amb
la qual em sentís donant el millor de mi, vaig provar: interpretació
teatral, dibuix, maquillatge, animació infantil. Vaig decantar-me per
la meva pròpia expressió artística, enfocada a interpretar contes
que jo mateixa escrivia i explicava en festes de fi de curs, col·legis a
Sant Jordi, en festes infantils, realitzant contacontes amb violí...



Actualment, he ajuntat els
meus dons artístics i he
creat el que aquí presento
com a Teatre Viu. 

Són contes que jo mateixa
escric i que interpreto
amb titelles a través del
teatre de taula. 

Estan enfocats a famílies,
nenes, nens, mares, pares,
avis, àvies i per a tot
aquell que vulgui
participar. 

Tant l'escenari com els
titelles són fetes a mà,
amb materials orgànics,
fusta, cotó, teles
naturals...



On expresso tots els contes per a donar
curs a la creació en forma de narració. 
Aquest teatre viu ajuda a fomentar la
creativitat de l'espectador. Els contes
són interpretats amb titelles que creo i
personalitzo per a cada història.  

Teatre Viu - Contacontes amb
teatre  de taula 

Un conte viu que permet
deixar volar la imaginació. 
En totes les històries expresso
valors, que els nens i les nenes
poden integrar d'una forma
divertida i entretinguda.



Algunes de les obres, contes i els valors que
transmeto a través d’ells són:

Laian i l'arbre màgic - Consciència Mediambiental
La veritable història de Sant Jordi i el Drac - Amistat,
Cooperació, Empatia
Inti, la filla del sol - Autoamor, Força
El Mariner i l'estrella - Autoestima
Tamaru i Tahisa - Confiança
Libèl·lula - Empatia, Força
El petit drac borni - Optimisme, Força, Confiança
Papallona - Confiança
La meva capsa de cartó - Valor
Cotó de Sucre - Higiene bucal, Autocura
Una mosca en la llet - Autoestima

Realitzo també un improconte a cada 
grup d'espectadors.



En aquesta part donem protagonisme al públic. Cada
espectador, mare, pare, nen, nena, posa una paraula en un
paper. Es recullen i després trec papers a l'atzar. Per mitjà de
cada paraula vaig creant un conte improvisat amb el qual
tothom gaudeix, es diverteix i se sent partícip.

Improconte 

Tallers de Titelles

Aquí de nou participa tota la família o grup de nens i nenes
si és en una escola. Cadascú crea el seu propi titella, a la
seva manera i al seu ritme. Dono algunes mostres i
explicacions de com fer-ho. Utilitzem titelles de fusta natural
i diversos materials. Es pinten primer i després es decoren
amb plomes, cotó, teles, llana, fulles i feltre.



Als contes hi ha efectes de màgia i llum.

Convertim les històries en un espectacle 
que sorprèn grans i petits.



Teatre Viu, és una oportunitat 
d'expressió artística per a fomentar els valors 

de vida i creativitat, enfocat a famílies. 
També pot oferir-se l'espectacle únicament 

per a nens i nenes.

Contractació

Aposto per un món nou on cada vegada hi ha
més espai per a l'expressió creativa

- Aila Carus Jiménez -


