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Si la música és aliment de l’amor, el desamor ho és de la música. El vaixell 
naufraga. L’aigua trenca totes les comportes i escotilles; el dol, la separació 
familiar, els canvis de personalitat, el transvestisme, l’ambigüitat sexual, el 
desamor, la festa, el descontrol, l’alcohol, la burla, la venjança... inunden 
aquesta comèdia desenfrenada i l’enfonsen en un mar de blues, de nits 
líquides, d’excitació, dels desitjos, els riures i les llàgrimes d’uns personatges 
desconcertats. Que, potser com fem nosaltres, sense saber què volen ni per 
què ho volen, s’esgarrapen i s’acaricien buscant l’escalfor d’una cançó que els 
aixoplugui de la pluja que cau cada dia. 

Pau Carrió 

 

Twelfth Night va ser escrita per William Shakespeare l’any 1601/02 
aproximadament. Es tracta d’una comèdia d’entreteniment, destinada a tancar 
el cicle de Nadal. La peça no es va publicar, però, fins al 1623, al First Folio.  
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sinopsi 

Sebastià i Viola són dos germans bessons. Separats per un naufragi davant la 
costa d'Il·líria, ella aconsegueix arribar a la platja amb l'ajut d'en Festa –un bufó 
de la cort del duc d’Orsino. Viola creu que Sebastià és mort. Disfressada 
d'home i fent-se passar per un jove patge anomenat Cesàrio, entra a treballar a 
la cort del duc. Orsino està poèticament, apassionadament i desesperadament 
enamorat de l'afligida Olívia, una dama noble que ha perdut fa poc el seu 
germà. Els encants d'Olívia i el seu rebuig són la causa de les penes del duc. 
Orsino fa servir Cesàrio per confident i missatger, però Cesàrio comença a 
enamorar-se d'Orsino, mentre que Olívia s'enamora de Cesàrio. 

L'Antoni, capità de vaixell i antic enemic de l'Orsino, ha rescatat del naufragi en 
Sebastià ha estat rescata per Antoni, capità del vaixell i antic enemic d’Orsino. 
Quan arriben a Il·líria s’estén la confusió. Orsino, creient que és Viola, demana 
a Sebastià per casar-s’hi, i un sacerdot celebra en secret el casament. Quan es 
fa públic, Orsino amenaça de matar el suposat servidor deslleial. Viola, però, ho 
impedeix. Quan els dos bessons apareixen en presència d'Olívia i del duc, 
tothom es meravella de la semblança de tots dos germans. Viola revela que és 
en realitat una dona i que Sebastià és el seu germà bessó, perdut al naufragi. 
També es resolen els malentesos i encreuaments de parelles, revifats pel bufó. 
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la premsa ha dit... 

“Tot i que ja sigui la segona temporada de la nova Kompanyia Lliure podem dir 
que és la seva primera estrena en conjunt. I cal celebrar-la. Perquè els actors 
treballen a favor del ritme còmic, cedint la rèplica perquè el company remati 
l'embolic (···) Quim Àvila amb un Feste de tornada de tot genera una intriga 
notable. Auquer explota la vis còmica amb un covard pretendent i poca pena 
d’esperit. Júlia Truyol també destaca amb un paper típicament goldonià (una 
criada que manega els fils per ridiculitzar el seu superior, Malvolio). Finalment, 
convé remarcar l’habilitat de Pau Carrió en el registre de la comèdia. Té el gust 
per representar les accions i la intel·ligència de donar velocitat de creuer a 
l’escena per evitar l’esgotament. Les dues hores seguides de Nit de reis passen 
d’una revolada. Les versions i adaptacions de música en directe són un bàlsam 
molt suggeridor que dona unitat a la Kompanyia. Actuant junts, guanyen 
solvència. 

Jordi Bordes (El Punt Avui) 

“Enèrgic, juvenil, amb força… Nit de Reis no és el millor text de Shakespeare, i 
amb tot Pau Carrió hi posa tots els ingredients per convertir-lo en un èxit. (···) 
Munta la seva pròpia versió del text, amb un llenguatge actualitzat i unes 
trames amoroses secundàries més desenvolupades. A més, el director ofereix 
el seu propi muntatge amb una estètica molt particular. (···) A excepció del 
seriós majordom Malvolio –Joan Amargós– , Carrió opta per donar a tots els 
personatges un aire alegre i festiu. En aquest muntatge, fins i tot la deprimida 
comtesa Olivia –Raquel Ferri– o la rondinaire serventa Maria – la sempre 
còmica Júlia Truyol, que broda el gènere– es deixen endur amb naturalitat pel 
positivisme i el bon humor. (···) El conjunt, amb un ritme vertiginós i una 
energia desbordant, fa que estiguem davant del que serà un dels èxits de 
temporada. Perquè uneix classicisme amb espontanietat i poesia amb gresca. 
El plaer està assegurat, a ritme de rock! 

Alba Cuenca Sánchez (masteatro.com) 
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els intèrprets 

Joan Amargós  

Ha estudiat interpretació a l’Institut del Teatre i al Conservatorie National Supérieur 
d’Art Dramatique de París. Ha estat membre de la Big Band de l’escola de música 
Antàrtida, com a intèrpret de saxo i piano. Va formar part del repartiment de La 
Ratonera, d’Agatha Christie, dir. Víctor Conde. Amb La Kompanyia Lliure ha participat 
en els muntatges d’In memoriam. La quinta del biberó, creada i dirigida per Lluís 
Pasqual, i Moby Dick, un viatge pel teatre, amb dramatúrgia de Marc Artigau i direcció 
de Juan Carlos Martel Bayod. En televisió, ha participat en les sèries Crackòvia i 
Sagrada Família de TV3, com també en la tvmovie de Sílvia Munt El cafè de la Marina 
a partir de la peça de Josep Maria de Sagarra. També ha col·laborat al documental 
L’endemà, d’Isona Passola, i a la pel·lícula Los inocentes, dirigida de manera 
col·lectiva per alumnes de l’ESCAC. 

Enric Auquer 

S’ha format professionalment al Col·legi de Teatre de Barcelona i a l’escola de teatre 
El Timbal. També ha estudiat dansa contemporània a l’escola EMDC, i creació del 
personatge amb Alfredo Sanzol. Ha participat en Titus Andronicus, de William 
Shakespeare, dirigida per Pep Gatell amb la Fura dels Baus; al taller Tonio, el poeta, 
dirigit per Oriol Broggi a partir de la novel·la Tonio Kröger de Thomas Mann; 
Pervertimento, de José Sanchis Sinisterra, dir. Xicu Masó; Sacrificis, d’Iban Valero, 
codirigit per Valero amb Anna Ponces, Natale in casa Cupiello, d’Eduardo De Filippo, 
dir. Oriol Broggi, i In memoriam. La quinta del biberó, creada i dirigida per Lluís 
Pasqual. En televisió, ha participat en diverses sèries, com ara Kubala, Moreno i 
Manchón, El crack, Cites, Cuéntame i també a les tvmovies El cafè de la Marina de 
Sílvia Munt i Ebre, el bressol de la batalla, dir. Román Parrado. En cinema ha 
col·laborat en Los inocentes, dirigida de manera col·lectiva per alumnes de l’ESCAC; 
Dieta mediterránea, dir. Joaquim Oristrell, i Kayak, dir. Marc Pujolar. 

Quim Àvila 

S’ha format en diverses tècniques teatrals amb professors com John Strasberg, Joan 
Codina, Raquel Pérez, Laura Jou, Isaac Alcayde o Raquel Carballo. Ha format part del 
repartiment dels espectacles Cròniques de nits senceres, dies sencers, de Xavier 
Durringer, dir. Alberto Díaz; Shopping and Fucking, de Mark Ravenhill, dir. Oriol 
Rovira; Nit de Reis, de William Shakespeare, dir. Thomas Sauerteig; Ricard de 3r, de 
Gerard Guix, dir. Montse Rodríguez, basat en Ricard III de Shakespeare; Los niños 
obscures de Morellà, d’Albert Tola, dir. Abel Vernet, i Els fusells de la senyora Carrà, 
de Bertolt Brecht, dir. Dani J. Meyes. Amb La Kompanyia Lliure ha participat en els 
muntatges d’In memoriam. La quinta del biberó, creada i dirigida per Lluís Pasqual, i 
Moby Dick, un viatge pel teatre, amb dramatúrgia de Marc Artigau i direcció de Juan 
Carlos Martel Bayod. En televisió, ha col·laborat a les sèries Polseres vermelles; 
Kubala, Moreno i Manchón, i La Riera, també en les web-sèries Imberbe, d’Arsomnia  
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Prods, i Souls, de Nerea González. En cinema, ha participat en Seve, dir. John-Paul 
Davidson, i en Nàdia, dir. Anna Serrano. 

Clàudia Benito 

Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre, també s’ha format en diverses 
tècniques per a l’actor amb Laura Jou, Luci Lenox, Claudio Tolcachir i a l’Arts 
Educational Schools London. Allà va participar en Henry VIII, de William Shakespeare, 
dir. John Eastman. A Catalunya ha format part del repartiment de Com dir-ho?, de 
Josep Maria Benet i Jornet, dir. Xavier Albertí; No pujaràs a l’àtic, de Daniela Feixas i 
Jumon Erra; Flors carnívores, d’Anna Maria Ricart, dir. Marc Chornet; El somni d’una 
nit d’estiu, de William Shakespeare, dir. Joan Ollé i Cleòpatra, d’Ivan Morales, dins el 
cicle TOT PELS DINERS del Teatre Lliure. Amb La Kompanyia Lliure ha participat en els 
muntatges de Revolta de bruixes, de Josep Maria Benet i Jornet i Moby Dick, un viatge 
pel teatre, amb dramatúrgia de Marc Artigau. Totes dues han estat dirigides per Juan 
Carlos Martel Bayod. Pel que fa a produccions audiovisuals, ha participat al 
curtmetratge El día de las despedidas, de Marc Martínez; al videoclip Rellotges, 
d’Albert Solà, dir. Marc Pujolar, i a les sèries televisives Habitaciones cerradas i La 
Riera. 

Raquel Ferri 

Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre. S’ha format també Xavi Ruano, 
Txiki Berraondo, Carmen Utrilla, Andrés Cuenca, Carlos Manzanares, Juan León i 
Benito Zambrano. En l’àmbit teatral, destaca el seu paper protagonista a Joana 2015 
Batalla campal, escrita i dirigida per Pablo Ley. També ha participat en les produccions 
Fantasia Escribà, de Comediants; La mort i la primavera, basada en la novel·la de 
Mercè Rodoreda i dirigida per Ramon Vila; Dansa d’agost, de Brian Friel, dir. Ferran 
Utzet; Barts & Clubs, a partir de Coriolà de William Shakespeare, dir. Héctor Mora, i 
Pastores I+D, un projecte de l’escola Eòlia i el Tricicle dirigit per Paco Mir. Amb La 
Kompanyia Lliure ha participat en els muntatges de Revolta de bruixes, de Josep 
Maria Benet i Jornet i Moby Dick, un viatge pel teatre, amb dramatúrgia de Marc 
Artigau. Totes dues han estat dirigides per Juan Carlos Martel Bayod. Pel que fa al 
cinema, ha col·laborat en Elias, dir. Clément Badin i en diversos curtmetratges, com 
també a la sèrie televisiva La Riera. 

Eduardo Lloveras 

S’ha format com a actor a l’estudi Nancy Tuñón & Jordi Oliver, i també amb professors 
com Steve Rickard, Luci Lenox i Esteve Rovira. Ha participat als muntatges de Bang 
Bang ets mort, de William Mastrosimone, dir. Meritxell Martínez; Vells temps, de 
Harold Pinter i La nit dels assassins, de José Triana, totes dues dirigides per Jordi 
Oliver, i El rei Lear, de William Shakespeare, dir. Lluís Pasqual. Amb La Kompanyia 
Lliure ha participat en In memoriam. La quinta del biberó, creada i dirigida per Lluís 
Pasqual, i Moby Dick, un viatge pel teatre, amb dramatúrgia de Marc Artigau i direcció  
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de Juan Carlos Martel Bayod. En televisió ha col·laborat en diverses sèries, com ara 
La Riera, Amar es para siempre, Sin identidad, Baba, de boca en boca, i El padró de 
Caín. En cinema ha format part del repartiment de Sweet Home, dir. Rafa Martínez. 

Jaume Madaula 

Ha cursat estudis d’interpretació a l’Institut del Teatre. S’ha format en diverses 
tècniques de les arts escèniques amb Pere Sais, Claudio Tolcachir, Will Keen, Jango 
Edwards i Peter Gadish, entre altres. Ha format part del repartiment dels espectacles 
Plastilina, de Marta Buchaca, dir. Marta Angelot; Celobert, de David Hare, dir. Josep 
Maria Pou; Els nostres tigres beuen llet, d’Albert Espinosa; Ocells i llops, de Josep 
Maria de Segarra, dir. Lurdes Barba; Copi i Ocaña (al Purgatori), dir. Marc Rosich a 
partir d’una proposta de Julio Álvarez, i 19.06 afirmatiu, de. Manuel Dueso. Ha dirigit 
també l’obra Monstres, un espectacle de creació pròpia. En televisió ha col·laborat en 
les sèries La Riera i Los protegidos. En cinema ha participat en Eloïse, dir. Jesús 
Garay, i els curtmetratges Laia Laiona i Madison Class of ’64, dir. Sergi Rubio; 
Cargols!, dir. Geoffrey Cowper i Waste Days, dir. Eloy Calvo. També va protagonitzar 
el videoclip Quinta dimensión, de la cantant Chenoa. 

Lluís Marquès 

Llicenciat en interpretació per l’Institut del Teatre. Debuta amb el musical de Dagoll 
Dagom Els Pirates, sota la direcció de Mari Genestar. Ha participat en els muntatges 
Baal, pell de rinoceront, d’Oriol Estefanell; I una polla, una producció de microteatre 
dirigida per Miki Esparbé; No pujaràs a l’àtic, de Daniela Feixas i Jumon Erra; Alguien 
que apague la luz, de Sílvia Navarro, i Lucrecia, de Sergi Marí, Premi Crítica Serra 
d’Or al millor espectacle de la temporada de 2014/15; In memoriam. La quinta del 
biberó, creada i dirigida per Lluís Pasqual. En l’àmbit audiovisual, ha col·laborat en els 
films Elias, dir. Clément Badin, i Isla bonita, dir. Fernando Colomo, i en el 
curtmetratges No es lo que parece, dir. Alberto Lacasa; Fragor, dir. Marc Clavero i 
Daniel Vallés; Pastís de carn, dir. Niko Mora; Juguem, dir. Carme Amengual, i Vent 
maleït, dir. Miguel Bosch. 

Joan Solé 

Té el títol de tècnic de so per l’ESTAE i actualment està finalitzant els seus estudis 
d’interpretació a l’Institut del Teatre. Té coneixements de llenguatge musical, piano i 
cant. Debuta en teatre al Lliure, amb l’Assaig Obert A una nena nua llepa-li la pell, 
llepa-li la pell a una nena nua, de Marc Artigau, on fa també l’ajudantia de direcció. 
Des de llavors ha participat en Un refugi indie, de Pau Miró; Aquellos días azules, de 
Marc Artigau; La selecció, d’Albert Arribas i El llarg dinar de Nadal, de Thorton Wilder, 
dirigit per Alberto Díaz (Premi Butaca 2015 a Millor Espectacle de Petit Format). Amb 
La Kompanyia Lliure ha participat en In memoriam. La quinta del biberó, creada i 
dirigida per Lluís Pasqual, i Moby Dick, un viatge pel teatre, amb dramatúrgia de Marc 
Artigau i direcció de Juan Carlos Martel Bayod. Ha participat també en diverses  
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lectures dramatitzades, ha fet veus en off i ha locutat com a imitador al programa 
Factor Estiu de Catalunya Ràdio. En l’àmbit audiovisual, ha participat en la sèrie El cor 
de la ciutat i en els curts de Bande à Part Malas Tierras i Rock and Roll Suicide. 

Júlia Truyol 

Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre en l’especialitat de text. També s’ha 
format en ballet i cant, i ha fet cursos de dramatúrgia actoral amb la cia. Complicité, i 
de doblatge amb Roger Pera. Participa durant diverses temporades en les produccions 
de la cia. La Calòrica: Sobre el fenomen de les feines de merda, Bluf, La nau dels 
bojos, Ekstraordinarnyy i Martingala, totes escrites per Joan Yago. També treballa sota 
la direcció de Miquel Àngel Raió en les Creeps, de Lutz Hübner, i Límits, de Marta 
Solé. L’any 2013 forma part del projecte Auca del Born, amb dramatúrgia i direcció de 
Jordi Casanovas. El 2014 participa en Traduccions/Translations, de Brian Friel, dir. 
Ferran Utzet. Amb La Kompanyia Lliure ha participat en els muntatges de Revolta de 
bruixes, de Josep Maria Benet i Jornet i Moby Dick, un viatge pel teatre, amb 
dramatúrgia de Marc Artigau. Totes dues han estat dirigides per Juan Carlos Martel 
Bayod. En l’àmbit audiovisual ha aparegut a la sèrie La Riera. 
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l’autor 

William Shakespeare 
Stratford-on-Avon 1564 – 1616 

Neix el 1564 a Stratford-on-Avon, al comtat de 
Warwick, Anglaterra. El bategen el 26 d'abril a 
l'església de la Sagrada Trinitat de Stratford, 
encara que la seva data de naixement se celebra 
el 23 (data també de la seva mort). Fill de John 
Shakespeare, guanter i comerciant, i de Mary 
Arden, de família més distingida. El matrimoni va 

tenir vuit fills, dels quals en van sobreviure quatre nois i una noia. 

El 1570 es prohibeix el teatre al terme municipal de Londres, motiu pel qual els 
teatres s’instal·len a l’altra banda del Tàmesis, al South Bank. El 1572 s’obliga 
a les companyies teatrals a posar-se sota la protecció d’un noble. El 1573 la 
companyia del Comte de Leicester actua a Stratford (on torna el 1576). 

El 1582 Shakespeare es casa amb Anne Hathaway, vuit anys més gran que ell, 
natural de Shottery, prop de Stratford. El maig del 1583 neix la seva filla 
Susanna. El febrer del 1585 neixen els seus fills bessons Hamnet i Judith. 
Possiblement, el 1587 es trasllada a Londres sense la família. Després de fer 
de mestre, entra com a actor de la companyia Queen's Men. Per un pamflet de 
Robert Greene en contra d’ell, el 1592 sabem que estava plenament establert a 
Londres com a actor i ja havia escrit Enric VI i La comèdia dels errors. 

El 1593 publica Venus i Adonis, dedicat al Comte de Southampton, Ricard III i 
Titus Andrònic. El 1594 apareix El rapte de Lucrecia, un poema dedicat també 
al Comte de Southampton. És membre de la companyia Chamberlain’s Men, 
amb Richard Burbage i William Kempe. Escriu L’amansiment de l’harpia, 
Treballs d’amor perdut i Els dos cavallers de Verona. El 1595 escriu Ricard II, 
El somni d’una nit d’estiu i Romeo i Julieta. 

El 1596 mor el seu fill Hamnet. Escriu El rei Joan i El mercader de Venècia. El 
seu pare demana -i li concedeixen- el títol de Cavaller, que l’autoritza a usar un 
escut d’armes amb una llança i el lema “Non sancz droit”. El 1597 compra una 
casa a Stratford, New Place, tot i que continua vivint a Londres. Escriu la 
primera part d’Enric IV. La segona part és del 1598, l’any que publica per 
primer cop una de les seves teatrals, Treballs d’amor perdut. 
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Són del 1599 Enric V, Molt soroll per no res i Juli Cèsar, que va servir 
segurament per a la inauguració del teatre The Globe, del qual era accionista. 
L’any següent escriu Les alegres casades de Windsor, Al vostre gust i Nit de 
reis, i el 1601 Hamlet. El mateix any es produeix un cop d’estat fracassat i 
l’execució posterior del Comte d’Essex, precedit per una representació de 
Ricard II. També és l’any que mor el seu pare. 

El 1602 escriu Troilus i Cressida. Shakespeare compra diverses propietats a 
Stratford: una finca de 50 hectàrees i un “cottage”. El 1603, Tot va bé si acaba 
bé i Otel·lo. 

Amb la mort de la reina Elisabet I, la companyia Chamberlain’s Men passa sota 
la protecció de Jaume I i s’anomena King's Men. En aquest període, 
Shakespeare deixa de treballar com a actor. El trobem vivint a Londres a casa 
d'una família hugonot anomenada Mountjoy mentre la seva família continua a 
Stratford. 

El 1604 escriu Mesura per mesura; el 1605, El rei Lear; el 1606, Macbeth i 
segurament el 1607, Antoni i Cleopatra). Aquest mateix any es casa la seva filla 
Susanna amb John Hall, metge. Del 1608 són Timó d’Atenes i Pèricles, escrita 
en col·laboració amb Thomas Middleton. Neix la seva única néta, Elizabeth, i 
mor la seva mare. 

El 1609 publica els Sonets, dedicats al misteriós “W.H.” i escriu Coriolà. La 
companyia King’s Men es trasllada al teatre Blackfriars. El 1610 escriu Cimbelí i 
es retira a la casa de Stratford. 

Són del 1611 Conte d’hivern i La tempesta, i del 1612, Cardenio, peça avui 
desapareguda. Del 1613, Els dos nobles cosins i Enric VIII, totes dues 
probablement en col·laboració amb Thomas Fletcher. Aquest mateix any es 
compra una casa al costat del teatre Blackfriars. Tres anys després la seva filla 
Judith es casa amb Thomas Quiney. 

Shakespeare mor el 23 d'abril de 1616 als 52 anys, havent signat testament el 
25 de març. La seva vídua mor el 1623 i la seva filla Elizabeth Hall el 1670. 

El 1623 John Heminges i Henri Condell publiquen el “First Folio” amb 36 obres 
seves. 
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el director 

Pau Carrió 
Barcelona, 1981 

Director i dramaturg. És llicenciat en Direcció 
Escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Va ser assistent de direcció artística del 
Teatre Lliure del 2012 al 2015. 

L’any 2006 va signar la seva primera col·laboració 
amb el Lliure, dirigint Davant de l’home: Thomas 
Bernhard, d’Esteve Soler. El 2009 va muntar 

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, una producció de la Perla29 a la Biblioteca de 
Catalunya. L’any 2010, també al Lliure, va fer la dramatúrgia i va dirigir 
l’espectacle poètic Només uns versos, i més endavant va coordinar i dirigir el 
cicle Cartes Lliures (Teatre Lliure 2011/2012), dues funcions del qual, Cartes 
des de Tahrir i Cartes impertinents, s’han recuperat les temporades següents a 
La Seca i també al Lliure. Ha traduït i dirigit Ivan i els gossos de Hattie Naylor 
(Premi Crítica Serra d’Or 2013 al Millor espectacle teatral), la lectura La sonata 
dels espectres d’August Strindberg, i Victòria d’Enric V, a partir de textos de 
Shakespeare.  

La temporada passada va estrenar una versió de Hamlet a la sala de Gràcia. El 
muntatge va ser guardonat als Premis Butaca 2016 en la categoria d’Actor 
Teatral per a Pol López. També va coordinar i dirigir el cicle de lectures de 
poetes catalans Tinta d’ambrosia. El seu últim espectacle ha estat L’hostalera, 
de Goldoni, produït per Laperla29 i estrenat el passat gener. 

Ha estat ajudant de direcció d’Àlex Rigola, per als espectacles del qual també 
va crear espais sonors, música i vídeo (Días mejores, de Richard Dresser; 
Arbusht, de Paco Zarzoso; La nit just abans dels boscos, de B-M. Koltès; 2666, 
de Roberto Bolaño; El buñuelo de Hamlet de Luis Buñuel i Pepín Bello, 
Rock’n’roll, de Tom Stoppard; Nixon-Frost i Nixon-Frost (unplugged escènic), 
de Peter Morgan). En diverses ocasions ha treballat també d’ajudant de 
direcció d’Oriol Broggi (Hamlet, de W. Shakespeare; Magnus, de Jordi Teixidor; 
Primera història d’Esther, de Salvador Espriu al TNC; El carter del rei, de R. 
Tagore, i Antígona, de Sòfocles), i també de Lluís Pasqual a Quitt, de Peter 
Handke, entre d’altres. 

 

més informació https://paucarrio.wordpress.com 
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El projecte, iniciat la temporada 2013/14, va estrenar formació la 
temporada 2016/17. Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel 
Ferri, Eduardo Lloveras, Andrea Ros, Joan Solé i Júlia Truyol són els 
integrants de La Kompanyia Lliure. Tenen entre 20 i 30 anys i van ser triats al 
març del 2016 per un jurat de 9 professionals vinculats d’una manera o altra al 
Lliure i la direcció artística d’aquest teatre, després d'haver passat tres 
setmanes d'intenses sessions de treballs i una audició final.  

Fins ara han participat en els espectacles següents: 

In memoriam. La quinta del biberó text i direcció Lluís Pasqual 
Montjuïc. del 14 d’octubre al 13 de novembre 2016 

Revolta de bruixes de Josep Maria Benet i Jornet direcció Juan Carlos Martel Bayod 
Montjuïc/Espai Lliure. del 2 de novembre al 4 de desembre 2016 

Moby Dick, un viatge pel teatre dramatúrgia Marc Artigau 
direcció Juan Carlos Martel Bayod imatges i espai escènic Frederic Amat Montjuïc. del 
14 de gener al 12 de febrer 2017 

 

La Kompanyia Lliure encara la seva segona temporada amb aquestes 
propostes: 

Nit de Reis (o el que vulguis) de William Shakespeare versió i direcció Pau Carrió 
Gràcia. del 14 de setembre al 8 d'octubre 

TRES LECTURES direcció Lluís Pasqual 
El cosidor de Jean-Claude Grumberg / Laronda.com de Bruno Fornasari 
Les tres germanes d’Anton Txékhov Gràcia del 17 de novembre al 17 de desembre 

El temps que estiguem junts dramatúrgia i direcció Pablo Messiez 
Montjuïc/Espai Lliure. del 16 de febrer a l’11 de març 

In memoriam. La quinta del biberó text i direcció Lluís Pasqual 

Montjuïc. del 7 al 30 de juny 

 

seguiu #LaKompanyiaLliure al twitter 

 
són col·laboradors de La Kompanyia Lliure  

 


