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Arran de l’actualitat política catalana de l’últim trimestre del 2017, el Lliure ha 
demanat a 11 dramaturgs que escriguin, cada un, una peça d’un màxim de 10 
minuts sobre el procés independentista català. Cada peça ha de comptar amb 
un màxim de tres personatges.  

El resultat dels encàrrecs es podrà veure els dies 12 i 19 de febrer a Gràcia, 
en dues sessions d’una hora de durada agrupades de la manera següent:  

 

dilluns 12 funcions a les 19h. i a les 21h. 

EN PROCÉS 1 

La peixera de Marc Artigau amb Jordi Rico  

Vis-a-vis Victoria Szpunberg amb Txell Bonet 

Contra la pàtria d'Esteve Soler amb Andrés Herrera i Jordi Rico 

Traïció de Marta Galán amb Nuria Lloansi 

Constitució de Guillem Clua amb Ramon Pujol i Jaume Ulled 

 

dilluns 19 funcions a les 19h. i a les 21h. 

EN PROCÉS 2 

Només una veu de Llàtzer Garcia amb Ivan Benet 

Supremacistes de Cristina Clemente direcció Mònica Bofill amb Júlia 
Barceló i Laura Conejero 

Capità Mandrake de Clàudia Cedó amb Alejandro Bordanove i Miquel 
Gelabert 

You say you want a revolution d'Helena Tornero amb Ahmad Alhansho, 
Alicia G. Reyero i Manar Taljo  

La solitud de l'u  de Sergi Belbel direcció Israel Solà amb Alejandro 
Bordanove i Laura Conejero 

Ella de Lali Álvarez amb Imma Colomer 
 

Excepte en els casos que així s’indica, tots els textos seran dirigits pels seus 
autors. El conjunt de cada sessió serà dirigit per Iban Beltran. 
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els dramaturgs 

Lali Álvarez Garriga Barcelona, 1980 

Va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona, realització audiovisual a 
l’escola La Mercè de Barcelona, i direcció i dramatúrgia a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de Barcelona. Creadora d’un teatre amb 
un fort contingut polític, ha escrit i dirigit Ragazzo i Barcelona (contra la paret), 
aquesta última amb la Companyia LAPùBLICA (Festival de Barcelona GREC, 
Festival Temporada Alta i a Fira Tàrrega). En totes dues peces es reflexiona 
sobre el poder i les seves estratègies de repressió de la dissidència en l’Europa 
democràtica del segle XXI.  

L’any 2009 va començar el seu recorregut professional en les arts escèniques 
fundant la companyia Quecorraelaire, un col·lectiu multidisciplinari amb el qual 
fa un any de Residència Artística d’Investigació a La Caldera (Barcelona). 
D’aquest període en sorgeix el seu primer espectacle, Que corra el aire. L’any 
següent, amb Ivan Morales, Anna Alarcón i Xavi Sáez, funda la Companyia 
Prisamata. El 2011 hi fa d’ajudant de direcció de Sé de un lugar (Premi Butaca 
al millor espectacle de petit format); el 2012, d’Els desgraciats, i el 2013, de Jo 
mai, un espectacle del qual signa també la traducció al català.  

Forma part també del col·lectiu Teatre de la Comunitat, que genera 
experiències escèniques a l’espai públic en creació col·lectiva i amb altres 
col·lectius locals. En aquest àmbit, ha dirigit els processos de creació i ha 
elaborat la dramatúrgia dels espectacles Temps (amb persones grans de la 
residència de la tercera edat de Sant Pere de Ribes, Barcelona), Assemblea 
Catex-Felipa-Nosotros (amb veïns del barri del Poblenou de Barcelona), i 
Somos (amb persones amb capacitats diferents de l’Associació Alba de 
Tàrrega, Lleida).  

Des de l’any 2005 publica instantàniament els seus poemes a l’espectacle-
intervenció Poematon, que va acompanyar l’exposició sobre Joaquín Sorolla 
als centres culturals del Caixa Fòrum.  

més informació goo.gl/3x8shB 

Marc Artigau i Queralt Barcelona, 1984 

És llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Com autor o director ha estrenat: Caïm i Abel, Caixes ‒Premi 
Talúries de Teatre 2011 i accèssit al Premi Nacional Marqués de Bradomín 
2011‒, Arbres, Aquellos días azules, Un mosquit petit, Ushuaia (Premi Ciutat 
de Sagunt 2008 i accèssit al Premi Nacional Marqués de Bradomín 2008), A 
prop... Amb Les sense ànima va guanyar el Premi Ciutat de Sagunt 2009 i el  
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Premi Ramon Vinyes 2009. Com a dramaturg, ha treballat amb Julio Manrique 
a L'ànec Salvatge, (i han co-escrit E.V.A. amb Cristina Genebat). Amb Oriol 
Broggi a Al nostre gust, L'orfe del clan dels Zhao –Premis de la crítica a millor 
adaptació-, Àngel Llàcer i Manu Guix a El Petit Príncep - Premi Butaca a millor 
espectacle infantil 2014–, Molt soroll per no res –Premi Butaca a millor 
espectacle musical 2016–, Juan Carlos Martel a Moby Dick –Premi Butaca a 
millor espectacle infantil 2015... 

Alba (o el jardí de les delícies), el seu últim text, ha guanyat el Premi Quim 
Masó 2017 de producció amb la companyia Atrium. 

Ha publicat la novel·la juvenil Els perseguidors de paraules (Ed. Estrella Polar), 
amb Jordi Basté, Un home cau (Ed. Rosa dels Vents) i en poesia Primers 
Auxilis, Vermella i Desterrats. 

Ha col·laborat a Catalunya Ràdio, el diari Ara i, actualment, a El món a Rac1. 

Sergi Belbel Terrassa, 1963 

Llicenciat en Filologia Romànica i Francesa per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Professor de Dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona de 
1988 a 2006. Director Artístic del Teatre Nacional de Catalunya, de 2006 a 
2013. 

Com a autor ha escrit, entre d'altres, Elsa Schneider (1987), Tàlem (1990), 
Carícies (1991), Després de la pluja (1993), Morir (1995), La sang (1998), El 
temps de Planck (1999), Mòbil (2004), A la Toscana (2006) i Fora de joc 
(2010)., totes estrenades a Catalunya i diversos països d'Europa i Amèrica. La 
versió francesa de Després de la pluja (Après la pluie) es va estrenar en 
novembre de 2017 Comédie Française, en una posada en escena de Lilo Baur. 
L'última obra, Si no t'hagués conegut, s'estrenarà en castellà a Madrid l'abril de 
2018. 

Ha dirigit obres de nombrosos autors, catalans i estrangers, entre les quals 
destaquen L’hostalera de Goldoni (1995), L’avar de Molière (1996), Testament, 
de Benet i Jornet (1997), Muelle Oeste/Moll Oest, de Koltès (2002), El mètode 
Gronholm de Galceran (2002), Dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo 
(2003), Carnaval, de Galceran (2006), Agost de Tracy Letts (2011) o Una vella, 
coneguda olor de Benet i Jornet (2011). Els seus darrers treballs com a director 
han estat El Crèdit de Galceran (2013), a La Villarroel, Els dies feliços, de 
Samuel Beckett (Teatre Lliure, 2014), Fedra de Racine (2015), al Teatre 
Romea, Maria Estuard, de Schiller al Teatre Lliure (2016), La senyora  
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Florentina, de Rodoreda (TNC, 2017) i Sapiens, de Roc Esquius, a la Sala 
Flyhard (2018). 

Com a traductor teatral, ha adaptat al català textos com Fedra, de Racine; 
L'augment, de Georges Perec; Combat de negre i de gossos, En la solitud dels 
camps de cotó, La nit just abans dels boscos, Tabataba i altres textos, Moll 
Oest i Muelle Oeste, de Bernard-Marie Koltès; L'avar i Le misanthrope, de 
Molière; Busco el senyor Ferran (L’aide-mémoire), de Jean-Claude Carrière; 
Fragments d’una carta de comiat llegits per geòlegs, de Normand Chaurette; 
Teatre sense animals, de Jean-Michel Ribes; Les falses confidències, de 
Marivaux; Caiguts del cel (Comme s'il en pleuvaient), de Sébastien Thiéry, 
Maria Estuard, de Schiller; entre d’altres. 

Entre els diferents premis que ha obtingut destaquen el Premio Marqués de 
Bradomín 1986, per Calidoscopis., el Premi Nacional Ignasi Iglésias 1987, per 
Elsa Schneider, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de 
Catalunya 1993-95, per Després de la pluja. el Premi Born de Teatre, 1995, per 
Morir, el Premi Butaca 1996 a la millor direcció per L'hostalera, el Premio 
Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de Cultura 1996, per Morir, el 
Premi “Molière 1999” a la millor obra còmica de la temporada per Après la pluie 
(Després de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de 
Catalunya per la direcció de L’estiueig de Goldoni (TNC, 1999), el Premi Max 
de las Arts Escèniques 2002 a la projecció Internacional per Després de la 
pluja, entre d'altres. 

Clàudia Cedó Banyoles, 1973 

Clàudia Cedó, llicenciada en Psicologia per la UAB i graduada en Art Dramàtic 
pel Centre de Formació teatral El Galliner, de Girona. des de fa deu anys 
dirigeix el programa d’inclusió social a través de les pràctiques escèniques 
Escenaris Especials, a Banyoles. És autora, entre d’altres obres, de Tortugues: 
la desacceleració de les partícules (2014), que va guanyar el Premi Butaca al 
millor text, i L’home sense veu (2016), totes dues presentades amb èxit de 
crítica i públic a la Sala Flyhard de Barcelona. També ha escrit D.N.I., 
guanyadora del Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta 
de Girona, el 2015. 

Actualment és autora resident de la Sala Beckett, que recentment ha reposat 
Tortugues: la desacceleració de les partícules i L’home sense veu. 

Aquesta temporada presentarà a l’Espai Lliure Cinema, una creació 
d’Escenaris Especials que forma part de NOSaltres – mostra de teatre inclusiu. 

més informació http://thecreative.net/claudia-cedo 
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Cristina Clemente Barcelona, 1977 

Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
estrenat els següents textos: Paradise Band, (Teatre Lliure, cicle d’Assaigs 
Oberts, 2007), Marc i Paula (Institut del Teatre i Obrador de la Sala Beckett, 
2008), Zèppelin, dirigida per ella mateixa (lectura dramatitzada, Sala Beckett, 
2008), Volem anar al Tibidabo, dirigida per ella mateixa (Premi Revelació de la 
Crítica de Barcelona 2009 i projecte Alcover, Versus Teatre), La gran nit de 
Lurdes G, coescrita i codirigida amb Josep Maria Miró (Accèssit al premi Lluís 
Solà 2008, Versus Teatre) i La millor obra del teatre català, dirigida per ella 
mateixa (La Cuina, Festival Grec, 2009), Vimbodí versus Praga (TNC, 2010), 
Nit de ràdio 2.0 (Sala Flyhard, Villarroel, 2011), La nostra Champions particular 
(Teatre Gaudí, 2012), Consell familiar (Sala Beckett, 2013) Ventura (Can 
Pagans, 2015)  

També ha dirigit Fora de Joc de Sergi Belbel (Club Capitol, 2008) i El test de 
Jordi Vallejo (Sala Muntaner 2016)  

En cinema, ha coescrit amb Sergi Belbel el guió de la pel·lícula Eva. En 
televisió ha treballat com a guionista a El cor de la ciutat (TV3), Sin identidad 
(Antena 3), La Riera (TV3),i actualment és guionista de Com si fos ahir (TV3)  

Guillem Clua Barcelona, 1973 

Llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va 
iniciar la seva formació en escriptura a la London Guildhall University (Londres, 
Gran Bretanya) el 1994. Actualment està considerat com una de les veus més 
versàtils i de major projecció internacional del teatre català contemporani. Ha 
escrit obres d'alt voltatge polític, drames èpics, però també musicals, 
espectacles de teatre-dansa, adaptacions de clàssics i comèdies. L'autor 
compta, a més, amb una àmplia i reconeguda experiència com a guionista de 
televisió.  

textos propis 

Al damunt dels nostres cants. Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 2017. 

L’oreneta. Cervantes Theatre (Londres, Gran Bretanya, 2017). Teatre Gloria 
(Atenes, Grècia, 2017). 

La Revoltosa (versió sobre la sarsuela de Ruperto Chapí). Teatro de la 
Zarzuela (Madrid, 2017). 

Ilíada (versió teatral sobre Homer). Teatro Conde Duque (Madrid, 2016). 

73 raons per deixar-te. Teatre Goya (Barcelona, 2015-16). 

En el desierto. Naves del Español-Matadero. (Madrid, 2014). 
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Cenizas o dame una razón para no desintegrarme. La casa de la portera 
(Madrid, 2013). 

I love TV (diversos autors). Club Capitol (Barcelona, 2014). 

Invasión. Teatro Conde Duque (Madrid, 2013). Teatre Lliure (Barcelona, 2014). 

La revolució no serà tuitejada (varis autors). Teatre Lliure (Barcelona, 2014). 

Smiley. Premi Butaca al Millor Text (2013). Premi Butaca a la Millor Producció 
de Petit Format (2013). Sala Flyhard (Barcelona, 2012). Teatre Lliure 
(Barcelona, 2013). Club Capitol (Barcelona, 2013-14). Teatro Lara / Teatro 
Maravillas (Madrid, 2014-15). Sala Ladrón de Bicicletas (Santiago de Chile, 
Chile, 2014-16). Theater Unterm Dach (Berlín, Alemanya, 2015). Teatre Abaton 
(Atenes, Grècia, 2016). Nuovo Teatro Sanità (Nàpols, Itàlia, 2017). 

Ha passat un àngel. Auditori Nacional de Catalunya (Barcelona, 2013). 

Killer. Sala Muntaner / La Villarroel / Teatre Goya (Barcelona, 2011). Anoikto 
Theatro (Nicosia, Xipre, 2011). Faust Theatre (Atenes, Grècia, 2012). 

Marburg. Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona, 2010). Teatro Humboldt 
(Caracas, Venezuela, 2013). 

Gust de cendra. Repertorio Español (Nova York, EUA, 2006). Sala Muntaner 
(Barcelona, 2014). 

La pell en flames. Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi (2003). Premi de la Crítica 
Serra d’Or: Millor Text (2004). Premis Max. Nominació Millor Text en Castellà 
(2012). Sala Villarroel (Barcelona, 2004). Centro Dramático Nacional, Teatro 
María Guerrero (Madrid, 2012). Heraklion, Grècia (Teatre Figura 7, 2017). Olvio 
Theatre (Atenes, Grecia, 2015-16). Park Theatre (Londres, Gran Bretanya, 
2015). Sala Rajatabla (Caracas, Venezuela, 2013). Teatro del Arte (Atenes, 
Grècia, 2013). Teatro Nacional de Honduras (Tegucigalpa, Honduras, 2012). 
Teatro Nextel (Ciudad de México, México, 2011). Teatr Polski (Bydgoszcz, 
Polonia, 2010). Stage Left Theatre (Chicago, EUA, 2008). Salt Lake Acting 
Company (Salt Lake City, EUA, 2008). Adrienne Theatre (Philadelphia, EUA, 
2007). Hot City Theatre (St. Louis, EUA, 2006). 

Mort a Venècia (dramatúrgia sobre l’obra de Thomas Mann). Sala Muntaner 
(Barcelona, 2002). 

Invisibles. Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi (2002). 

direccions teatrals 

Losers, de Marta Buchaca. Teatro Bellas Artes (Madrid, 2015-16). 

En el desierto, de Chevi Muraday. Naves del Español-Matadero (Madrid, 2014). 

La revolució no serà tuitejada, de Guillem Clua, Jordi Casanovas i Pau Miró. 
Teatre Lliure (Barcelona, 2014). 
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Smiley, de Guillem Clua. 

L’ocell del pànic, de Lara Sendim. Obrador de la Sala Beckett (Barcelona, 
2010). 

més informació www.guillemclua.com 

Marta Galán Sala Barcelona, 1973 

És autora i directora de texts per a l´escena des de 1999; artista-educadora i 
gestora cultural. Entre 1999 i 2011 forma la seva pròpia companyia i estrena 
una desena de projectes d´arts escèniques amb destacada projecció nacional i 
internacional (CAET -Centre d´Arts Escèniques de Terrassa-, Teatre Lliure –
Bcn-, Mercat de les Flors –Bcn-, Festival Escena Contemporània -Madrid-, 
Festival Escena Abierta –Burgos-, FAR Festival -Nyon, Suïssa-, Festival MIRA! 
-Tolosa, França-, Festival Les Translatines -Baiona, França- o l’extint festival 
Sitges Teatre Internacional –Bcn-). Entre el 2007 i el 2009 presideix l'extinta 
Associació d´Artistes Escènics (AAE) a Barcelona, que aplega artistes i 
companyies d´arts escèniques performatives i transdisciplinàries de la ciutat de 
Barcelona. El 2009 activa la plataforma TRANSlab. des d’on proposa diferents 
projectes col·laboratius on les arts (especialment les arts escèniques i 
performatives) són eines pel desenvolupament cultural comunitari i/o l‘educació 
artística. Amb aquest format treballa per a entitats i institucions com A bao A qu 
–Bcn-, Festival Ingràvid –Figueres i Bcn-, MACBA –Bcn-, Antic Teatre –Bcn-, 
CAET –Terrassa- Ajuntament de Barcelona, Festival Grec –Bcn-, etc. Els seus 
texts per a l´escena estan editats a diversos volums en paper: Estamos un 
poco perplejos, 2002, ed. En Cartell, S.T.I- Creació Contemporània, edició a 
càrrec de Francesc Foguet Boreu, edita RE&MA 12 S.L. El volum Éticas del 
cuerpo, ed. Fundamentos, edició a càrrec d’ Óscar Cornago (investigador del 
C.S.I.C) amb els texts de Lola (2003), Machos (2005), El Perro (2005) i 
Transilvania 187, in memoriam (2004). En versió digital estan editats els texts 
Melodrama, Protégeme, Instrúyeme i Morir d´amor aqui al volum Textos en crisi 
(2007-2011) a www.plumaelectrica.net. El 2015 s’estrena al Teatre Lliure una 
adaptació del seu text El Conejito del Tambor de Duracell amb l’actriu Clara 
Segura i dirigit per Marc Martínez. Des del 2015, col·labora amb el Servei 
Educatiu del MACBA en la concepció de programes educatius per explicar i 
difondre en el marc de l´educació formal, i també amb famílies i públic general, 
l´art d’acció, la performance i les teatralitats dissidents. Dirigeix, juntament amb 
l´artista Nicolás Spinosa el projecte Poéticas / Laboratorio Internacional de 
Performances, amb artistes de Barcelona i Llatinoamèrica. Actualment coordina 
el Projecte Artístic Comunitari “La Bellesa” amb veïns i veïnes del Casc Antic 
de l’Antic Teatre (BCN) que s'integra en el projecte “Xarxa de cures”  
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del programa ArtiPart (Barcelona Districte Cultural) i el Projecte Artístic 
Comunitari “Akana” amb nens i joves gitanos de La Mina que impulsa 
l’Associació Voces Gitanas (BCN) i que té prevista la seva estrena al Juliol de 
2018; també ha realitzat un taller de creació per a Joves en el marc del  
Festival RBLS d'enguany. Ha realitzat l’assistència dramatúrgica per a 
projectes de dansa i moviment com ara Dancing with Frogs de la cia. Sol Picó o 
Metodologia DATA, de la coreògrafa Lipi Hernández Andrés. Com a 
formadora/educadora ha realitzat tallers de creació a Barcelona, Múrcia, Sao 
Paolo, Tolosa, etc. fonamentats en les dramatúrgies post-dramàtiques 
contemporànies com a procediment constitutiu del fet escènic; ha coordinat 
diferents processos artístic-pedagògics amb nens, joves i gent gran, així com 
també ha estat formadora de formadors i educadors en diferents contexts 
(Macba, Escola Oliveres Mil·lenàries –Ventalló-, etc.). Actualment és docent de 
dues assignatures vinculades a les noves dramatúrgies a l'Institut del Teatre 
(Barcelona) i coordina el programa (De) cos present sobre art d'acció i 
performance pel Servei Educatiu del MACBA. És llicenciada en Filologia 
Hispànica (UAB, 1997), Màster en Edició (IDEC, Universitat Pompeu Fabra), 
DESE en Arts Escèniques per l´Institut del Teatre de Barcelona (2003) i Màster 
en Gestió Cultural (UOC, 2012). 

més informació www.marta-galan.com 

Llàtzer Garcia Girona, 1981 

Girona 1981. Es diploma en interpretació al Col·legi de Teatre i s’inicia en 
dramatúrgia a l’Obrador de la Sala Beckett i a l’Institut del Teatre. Treballa com 
actor i com ajudant de direcció de Xicu Masó, d’Helena Tornero i de Pau Miró.  

Ha dirigit Sam –peces curtes de Samuel Beckett‒ a la Sala Beckett, Al vostre 
gust de la companyia Parking Shakespeare i diferents espectacles de poesia i 
concerts de grups com Els Amics de les Arts. Ha co-dirigit El balneari de Marc 
Artigau al Festival Temporada Alta’13.  

Ha escrit i dirigit les següents obres: Au revoir, Lumière (2003, premi Ciutat de 
Sagunt, publicada a Bròsquil.), Sweet nothing (2007, premi Ciutat d’Amposta, 
publicada a Cossetània; Sala Beckett), Vent a les veles (2009, premi Marqués 
de Bradomín, publicada a Editorial Injuve; Círculo de Bellas Artes de Madrid), 
Ens hauríem d’haver quedat a casa (2010; Festival Temporada Alta. Sala 
Muntaner), Kafka a la ciutat de les mentides (2011; La Cuina, Festival Grec), La 
terra oblidada (2012; Premi Ciutat de Gandia. SalaFlyhard. Sala Atrium), La 
pols (2014, SalaFlyhard. La Villarroel. Teatro Fernán Gómez. Premi de la crítica 
de Barcelona i Premi “Serra d’Or”. Publicada a Comanegra.), Sota la ciutat  



 

temporada 2017/18 www.teatrelliure.cat 10 

 

 

(2015. Temporada Alta. Teatre Lliure. Publicada a Arola.), L’última nit del món 
(2016. SalaFlyhard. Publicada a Edicions Flyhard) i Els nens desagraïts (2017. 
Temporada Alta, Sala Beckett) 

Ha escrit les peces breus Ara em toca a mi (2010; La Planeta. Publicada a 
Offcartell), Doppelgänger (2012; La Planeta. Publicada a Offcartell), Vida i mort 
d’un talp (2011; Lectura al Festival Temporada Alta) i Jericó (2015. Temporada 
Alta. Publicada al llibre “Llibràlegs”, Arola). Co-escriu amb Marilia Samper, Dos 
punkis i un vespino (2011; Teatre Gaudí). 

També ha signat les adaptacions de “Les cròniques Marcianes” de Ray 
Bradbury (Temporada Alta, 2017) i “Sopa de pollastre amb ordi” d’Arnold 
Wesker (Biblioteca de Catalunya, 2018). Algunes de les seves obres estan 
traduïdes al castellà i a l’anglès. És professor de l’ESCAC i ha dirigit la 
pel·lícula de La pols, estrenada al Festival de Málaga i que ha fet gira per 
Europa. 

més informació goo.gl/Gv6X51 

Esteve Soler Terrassa, 1967 

El 2010 la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull van 
considerar Esteve Soler un dels autors catalans de major difusió internacional. 
Les seves obres han estat traduïdes a disset idiomes i s’han representat en 
països com Alemanya, Estats Units, Anglaterra, Suïssa, Grècia, Romania, 
Brasil o Mèxic, entre molts altres. La seva trajectòria literària es resumeix amb 
la trilogia de la Indignació (2007) –Contra el progrés, Contra l’amor i Contra la 
democràcia– i la trilogia de la Revolució (2017) –Contra la llibertat, Contra la 
igualtat i Contra la fraternitat. 

Llicenciat en Arts Escèniques per l’Institut del Teatre i la Universitat de 
Barcelona, fa de professor de dramatúrgia a la Universitat de Lleida i a la Sala 
Beckett, centre de creació amb el qual col·labora des de fa més d’una dècada. 
També ha treballat com a dramaturg per a companyies tan internacionals com 
La Fura dels Baus, Pere Faura o Insectotròpics. 

Com a cineasta, els seus treballs han participat a les seccions oficials de 
certàmens del prestigi de Clermont-Ferrand, BFI London, Màlaga, Sitges i el 
New York’s Rooftop Films, entre molts altres. 

més informació goo.gl/a9f4y4 
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Helena Tornero Figueres, 1973 

Diplomada en turisme per la UdG i llicenciada en direcció i dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre. Ha estudiat escriptura teatral amb T. Cabré, C. Batlle, S. 
Belbel, Enzo Cormann, J. Sanchis Sinisterra i Rafael Spregelburd. En teatre ha 
escrit El vals de la garrafa (Premi Joan Santamaria 2002), Les Madames 
(Artenbrut, 2003), Submergir-se en l’aigua (Premi SGAE 2007), Suplicants 
(Temporada Alta 2008), De música i d’homes (Tantarantana 2009), Apatxes 
(Premi de Teatre 14 d’Abril 2009), De-sideris (2010), You’re pretty and I’m 
drunk (Teatre Lliure 2011), Mein Kapital (2012), Sota l’ombra d’un bell arbre 
(Portugal 2012), Ahir (Theatre Uncut, Londres 2012), No parlis amb estranys 
(fragments de memòria) (TNC 2013), Búnquer (Grec 2013) i Love & fascism 
(Festival de Teatre d’Istambul 2014). Ha traduït textos d’Evelyne de la 
Chenelière, Michel Marc Bouchard, Fabrice Melquiot i Paula Vogel. És 
professora de teoria del teatre. Ha treballat també com a intèrpret a Kabarett-
Protokoll i en el llibret d’òpera DisPlace (Musiktheatertage, Viena 2015). 

Victoria Szpunberg 1973 

Dramaturga i professora de dramatúrgia a l'Institut del Teatre i a l'Escola 
Superior de Coreografia de Barcelona. L'any 2000 és convidada a la 
Residència Internacional del Royal Court Theatre amb la seva primera obra. A 
partir d'aquell moment, les seves obres s'han estrenat a diversos festivals i 
teatres nacionals i internacionals. A banda de la seva carrera com a autora, ha 
col·laborat amb diversos coreògrafs, ha signat dramatúrgies i adaptacions 
teatrals, ha treballat com a directora i ha escrit peces per a ràdio i instal·lacions 
sonores. També ha participat en projectes de Teatre i Educació i és 
col·laboradora de l'Escola de teatre social Patothom. El 2013 va rebre el Premi 
Max a l’autoria teatral catalana. Entre les seves obres destaquen Entre aquí y 
allá (Lo que dura un paseo), L’aparador (Teatre Nacional de Catalunya, 2003), 
Esthetic Paradise (Sala Beckett – Festival Grec, 2004), La màquina de parlar ( 
Sala Beckett, 2007, El Maldà 2017), El meu avi no va anar a Cuba (Festival 
Grec – Sala Beckett, 2008), La marca preferida de las hermanas Clausman 
(Teatre Tantarantana, 2010), Boys Don’t Cry (Teatre Lliure i Tantaranta, 2012) i 
L'onzena plaga (Teatre Lliure, 2015). Aquesta temporada estrenarà el 
monodrama Balena blava al Teatre Nacional.  

més informació goo.gl/y5rh6r 

goo.gl/c3zv6K 
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els directors 

Mònica Bofill 

Formada a l’Institut del teatre, va ser ajudant de direcció de Sergi Belbel a 
Agost i Fora de joc (2010) i a La Bête (2012). Ha dirigit, entre d’altres, els 
espectacles següents: L’honorable home d’estat, de T. S. Eliot, i 
Constel·lacions, de Nick Payne amb la Cia. Obskené (2013); Assajar és de 
covards (2014); Les Supertietes, amb la Cia Braf Brif Bruf (2015); Oh my God, 
Barcelona!, a partir de La vie Parisiènne d’Offenbach (2016). 

Ha signat també la dramatúrgia de Ciutat de vidre de David Mazzuchelli, Paul 
Auster i Paul Karasik, dir. Ricard Soler i Mallol (2016), la traducció i la 
dramatúrgia d’Alpenstock de Rémi De Vos amb la Cia. Obskené (2017) i la 
dramatúrgia de Barbes de balena (2017). També el 2017 va ser ajudant de 
direcció de Dale recuerdos XXX (je pense à vous), de Didier Ruiz, que es va 
presentar al Lliure de Gràcia. 

Israel Solà 

El 2006 es va llicenciar en física per la Universitat de Barcelona i el 2010 en 
direcció i dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Paral•lelament, ha 
desenvolupat estudis d’interpretació a diferents cursos i estudis musicals en 
l’especialitat de guitarra clàssica. 

Com a director de la Companyia La Calòrica ha estrenat els següents 
espectacles escrits per en Joan Yago: Sobre el fenomen de les feines de 
merda (Tantarantana, 2015), Bluf (La Planeta, Temporada Alta, 2014 / Premi 
Quim Masó), La Nau dels Bojos (Mercat de les Flors, Grec 2013 / Premi Adrià 
Gual), l’Editto Bulgaro (La Cuina, Grec 2012), Feísima enfermedad y muy triste 
muerte de la reina Isabel I (Versus Teatre, 2011). ). 

Fora de la companyia ha dirigit Zona Franca de David Desola (Sala Muntaner, 
2015), Molt soroll per res de W. Shakespeare per a la Cia Parking Shakespeare 
(Parc de l’Estació del Nord, 2014), Queremos ir al Tibidabo de Cristina 
Clemente (La Puerta de al Lado, 2014), El Triomf de la fonètica de Martí de 
Riquer (TNC, 2014), el número El jazz del Gato Fèlix dins de l’obertura de 
temporada Taxi... al TNC (TNC, 2013), la peça curta PiscinEROs de Sergi 
Belbel dins l’espectacle de Flyhard Assassinat a Atrium (Atrium Viladecans, 
2013); l’espectacle musical República Bananera, de Joan Yago i Gori Matas 
(Versus Teatre, 2012), l’espectacle amb text propi de titelles i òpera La Prima 
Donna (Festival l’1,2,3 del Pallasso de Tiana, 2010) i l’assaig obert 
Martingala amb text de Joan Yago (T.Lliure, 2011). Alhora ha fet de director 
adjunt de dos textos de Cristina Clemente: La Nostra champions  
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particular dirigit per ella mateixa (Temporada Alta, 2012) i Consell Familiar 
dirigit per en Jordi Casanovas (Temporada Alta/Sala Beckett, 2013). També ha 
estat adjunt de direcció a Vilafranca de Jordi Casanovas (Auditori de Vilafranca 
del Penedès, 2015). 

Després d’haver fet d’assistent de direcció de Georges Lavaudant i Hermann 
Bonnin, ha treballat com ajudant de direcció de en Miguel del Arco a Un enemic 
del poble, de Henrik Ibsen  (Teatre Lliure, 2014), de Jordi Casanovas a L’auca 
del Born (Born CC, 2013), de Josep Maria Mestres a Frank V de Dürrenmatt 
(Teatre Lliure, 2015), Llibertat! de S. Rusiñol (TNC, 2013), Dispara/Agafa 
tresor/Repeteix de Mark Ravenhill (T.Lliure, 2013) i Senyoreta Júlia de Patrick 
Marber (Teatre Romea, Grec, 2012); i d’Albert Espinosa a Els nostres tigres 
beuen llet (TNC, 2012). 
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el coordinador 

Joan Yago Barcelona, 1987 

És llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
escrit i estrenat distintes peces per a teatre: Fairfly (Premi Butaca al millor text i 
Premi Butaca al millor espectacle de petit format 2017), You say tomato (Premi 
de la crítica Serra d’Or a Millor text Teatral 2016), Un Lloc Comú (Bromera 
Edicions – Premi Ciutat d’Alzira 2014), Bluf (Premi Quim Masó 2014), Sobre el 
fenomen de les feines de merda (2015), Aneboda-The Show (2014), La Nau 
dels Bojos (Premi Adrià Gual 2012), L’Editto Bulgaro (2012), Martingala (2012), 
República Bananera (2012), No sóc Dean Moriarty (2011), o Feísima 
enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (Premi del públic i Premi del 
jurat a Fira Escènia 2010). És responsable de l’adaptació de textos clàssics 
com Traduccions/Translations de Brian Friel per LaPerla29. Rinoceront de 
Eugene Ionesco per Teatre Principal de Palma o Quan venia l’esquadra (Premi 
de Dramatúrgia ATAPIB 2016), a partir de les memòries de Xesca Enseñat. 

És membre fundador de la companyia de teatre independent La Calòrica i 
professor d’Art Dramàtic a Eòlia ESAD. Fora del món del teatre ha publicat el 
còmic Follar (Edicions del Despropòsit) i ha escrit el guió de la sèrie Mai neva a 
Ciutat per IB3tv. 
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el director de les dues sessions 

Iban Beltran Pallarés Prat de Comte 1974 

Músic i director escènic. Llicenciat en Filologia Catalana (URV) i Teoria de la 
Literatura (UAB). Cursa estudis de Direcció escènica i Dramatúrgia (Institut del 
Teatre) i els crèdits del doctorat en Arts Escèniques (UAB). Forma part 
d’AREAtangent. Actualment coordina el projecte NOSaltres – mostra de teatre 
inclusiu del Teatre Lliure per a aquesta temporada.  

Ha estat ajudant de direcció de Joan Ollé, Lluís Pasqual i Albert Mestres. Ha 
dirigit, entre d’altres, Contes estigis o cabaret dels morts (d’Albert Mestres, 
AIET Sala Muntaner, 2004), Roses de gos (llibret d’Albert Roig i música d’H. 
Purcel / Francesc Capella, CAER i Escena Nacional d’Andorra, 2007), 
Espiadimonis (de R. Gomis, CAER Teatre Lliure, 2012), Nit de Reis (Pàrking 
Shakespeare 2013), Vaivé (L’Auditori, 2015), una de les lectures de De 
Damasc a Idomeni (Teatre Lliure, 2016), i, ara mateix en cartell, Pornografia de 
Simon Stephens (Parkig Shakespeare, 2018). 


