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watching peeping tom 
creació i direcció Alícia Gorina 

cia. Indi Gest 
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Pares i fills, cinema i teatre, realitat i ficció... tot això i més, condensat i a punt 
per ser vist, mirat i disseccionat dalt de l’escenari. Un espectacle de teatre 
sobre cinema (i una lliçó magistral i una performance... ) ordit per Alícia Gorina i 
protagonitzat pel seu pare, Àlex Gorina, acompanyat d’Alba Pujol.  

I atenció, que també podeu veure la pel·lícula que l’inspira abans de la funció! 

 

Watching Peeping Tom es va estrenar el 10 de març del 2015 a la sala Joan 
Brossa de La Seca Espai Brossa 

 

Aquest espectacle forma part del mapa En convivència, com també:  
 

SI MIREU EL VENT D’ON VE 
de Nell Leyshon direcció Fernando Bernués 
Montjuïc - 14/02 a 18/03 

EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS 
dramatúrgia i direcció Pablo Messiez 
cia. La Kompanyia Lliure 
Montjuïc - 16/02 a 18/03 

EL SISTEMA SOLAR 
de Mariana de Althaus direcció Carol López 
Gràcia - 21/03 a 15/04 

CABARETA 
de Bárbara Granados i Maria Molins 
direcció Joan Maria Segura Bernadas 
Montjuïc/Espai Lliure - 5 a 15/04 
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Montjuïc – del 2 al 4 de març 

Watching Peeping Tom 
creació i direcció Alícia Gorina 
cia. Indi Gest 
 

 

exposició Àlex Gorina 

intèrpret Alba Pujol 
 

 

dramatúrgia Ferran Dordal / creació visual i vestuari Silvia Delagneau / 
il·luminació Raimon Rius 
 

 

producció executiva Helena Font 
 

 

producció Indi Gest 

amb la col·laboració del Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya 
Girona/Salt i el Teatre Principal d’Olot 
 

 

projecte realitzat en residència a La Seca-Espai Brossa 
 

 

agraïments Patricia Mendoza 

 

 

espectacle en català i castellà 
durada aproximada 1h. 45’ sense pausa 

 
seguiu #WatchingPeepingTom al twitter  
 

 

horaris passi de la pel·lícula Peeping Tom 18h. 
funció     21h. 

preus 21€ / 19,50€ compra avançada / 18€ amb descompte / 15€ Tarifa Plana Abonament 
Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 10,50€ Carnet Jove, -30 i tarifa 
Última Fila 
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“Algunes persones de la comissió de lectura van dir que no els agradava el 

teu text, que era massa terapèutic i això els tirava enrere.”  

Des de que em van fer aquest comentari sobre un text meu ‒un altre‒ que vaig 
presentar a la comissió de lectura d’un important teatre del país, he estat 
intentant trobar una obra artística que no sigui, d’alguna manera, terapèutica 
per a l’artista que l’ha realitzada; que no provingui d’un impuls personal, d’una 
obsessió compulsiva, d’un tema auto-recurrent, d’un element autobiogràfic; que 
no sigui expiatòria... Una obra d’art sincera, per descomptat. He estat 
reflexionant i no n’he trobada cap. Cap que no sigui prou rellevant, per a mi 
almenys. Fins i tot vaig estar mirant la biografia dels membres de la comissió 
de lectura, i tampoc en vaig trobar cap de seva. Per què els tirava enrere, 
doncs, el meu text? Perquè era massa sincer? Perquè deia sense vergonya 
que estic parlant de mi mateixa?  

“Ets molt atrevida” és un altre dels comentaris típics dels espectacles que faig. 
Doncs no, no tinc cap intenció de ser atrevida, però sí sincera i compromesa. 
Per tant intentaré anar fins al fons destapant la suposada convenció teatral. 
Posant en evidència que la ficció neix de la vida, que de vegades el teatre és 
més real que la realitat, que la ficció traspassa els límits, que la vida també 
entra a l’escenari, que la realitat també és subjectiva, que la maleïda quarta 
paret només és un mur de protecció que avui ja no té cap sentit.  

Quan dirigeixo un espectacle, la ficció de l’obra de teatre entra per la porta de 
casa meva sense trucar, sense demanar permís; destructivament s’instal·la al 
meu sofà, sopa amb nosaltres a taula, dorm entre el meu marit i jo. Aquesta 
vegada vull fer el viatge a la inversa: vull que sigui la meva vida real que entri a 
l’escenari sense demanar permís. Sóc filla d’un home addicte al cinema i 
addicte a mirar, i visc obsessionada per crear espectacles que cridin l’atenció 
d’aquesta mirada. És això justament el que vull reconèixer: que la nostra obra 
som nosaltres i nosaltres som la nostra obra. Qui sabrà diferenciar si allò que 
està veient és una obra de teatre o la vida mateixa? 

Alícia Gorina 
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Les pel·lícules ens fan voyeurs. Ens asseiem a les fosques a mirar la vida 

d’altres persones. És el pacte que ens ofereix el cinema, tot i que la majoria de 
pel·lícules es comporten massa bé per haver-ho d’esmentar.  

Peeping Tom, de Michael Powell ‒estrenada el 1960 uns mesos abans que 
Psicosi‒ és una pel·lícula sobre un home que filma les seves víctimes quan 
moren, que trenca les normes i creua la ratlla. La seva estrena va provocar tal 
repulsa que la van treure de la cartellera i va fer acabar la carrera de Powell, 
considerat llavors un dels directors més importants de la Gran Bretanya. Per 
què? Diria que va ser per no deixar que el públic observés la història, 
anònimament i a les fosques, i en canvi implicar-lo en el voyeurisme del 
personatge del títol. 

Martin Scorsese, l’admirador més famós de Powell i qui el va rescatar per al 
cinema anys molts després, va dir una vegada que aquesta pel·lícula i 8 ½ de 
Federico Fellini contenen tot allò que es pot dir de la direcció cinematogràfica. 
La de Fellini tracta de les ofertes, els guions i el món de l’espectacle. I la de 
Powell, del procés psicològic profund que hi ha darrere del moment en què un 
cineasta diu als actors que facin allò que ell mana, mentre ell és a l’ombra i els 
observa. 

A Peeping Tom l’estratègia bàsica és suggerir sempre que no només estem 
veient la pel·lícula, sinó que la mirem. Si és una obra mestra és precisament 
perquè no ens deixa picar l’esquer com totes aquestes pel·lícules slasher 
banals i adolescents. No podem riure i mantenir-nos distants: ens veiem 
obligats a reconèixer que l’estem mirant, horroritzats però fascinats. 

Roger Ebert 
a propòsit de Peeping Tom 
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la crítica ha dit 

Un exercici brillant de metateatralitat que té la intel·ligència de mostrar-se com un 
espectacle empàtic amb les diverses necessitats de l’espectador. Hi ha una capa 
d’ús i gaudi per a cadascú, i cadascú és lliure d’endinsar-se fins on vulgui en 
aquest laberint de miralls. És molt recomanable arribar fins al fons i descobrir-hi que 
l’Alícia Gorina té una franquesa artística respecte de la seva intimitat que sembla 
exclusiva de les dones, equiparable a la sinceritat punxant de l’Angélica Liddell, sense 
fer-se cap laceració física. Pocs homes gosen arribar tan lluny. 
Juan Carlos Olivares (El País) 

Amb un estil molt amè, Àlex Gorina es representa a ell mateix i ens fa una exposició 
molt interessant de la pel·lícula, on ens n’explica alguns secrets. (···) En la 
representació, Alícia Gorina també fa de voyeur del seu pare: parapetada rere 
l’actriu que fa d’ella mateixa, entre bambolines, observa com actua el seu pare, que se 
sap observat; el diàleg amb l’actriu és en realitat amb l’Alícia, en aquesta doble faceta 
de la mirada severa de la directora i la relació intimista amb la filla. (···) Com a la 
pel·lícula, en què el voyeur és també observat pel públic, que alhora és interpel·lat 
pel protagonista, en l’obra el famós crític és contemplat per l’espectador i està 
desproveït del seu paper habitual d’autoritat en la matèria per ser vist com l’actor 
primerenc que rep instruccions, la intimitat del qual pel que fa a la relació amb la seva 
filla s’exposa a la vista de tothom. (···) I en aquesta exposició, en aquesta dissecció 
més del crític que de la pel·lícula, es produeix el diàleg entre cinema i teatre, 
entre les respectives ocupacions de pare i filla. 
(Cultura y algo más) 

Àlex Gorina és un comunicador que juga a fer d'actor. I ho fa amb la complicitat de la 
seva filla (o d'una bessona de la seva filla), tot imaginant com poden muntar una 
conferència espectacle insòlita. Sorprèn contínuament. Trenca els codis d'una 
manera desinhibida. I, tot i que sembla que no porti enlloc, resulta que fa de 
mirall de la pel·lícula. Els Gorina saben treure suc de referències cinematogràfiques 
universals com el famós (i esgarrifós) ull d'Un chien andalou de Buñuel. Alícia Gorina, 
per força, deu saber molt de cinema, tot i que s'ha acabat decantant per un teatre en 
què sovint promou accions teatrals al públic. 
Jordi Bordes (El Punt Avui) 

Alicia Gorina decideix crear un espectacle en el qual es barregen aquests dos 
mons, i què millor per fer-ho que tenir durant més d’una hora el seu pare parlant de 
cinema. No hi ha res més real, tot i que l’espectador sempre tindrà el dubte de si 
allò que passa és ficció o no. (···) A l’escenari, una taula i dues cadires, una càmera 
i una pantalla de cinema, i pel·lícules de Michael Powell, a les quals es farà referència 
diverses vegades. Un quadern per donar forma al guió que preparen (o que ja van 
preparar, en realitat?) i una conversació totalment natural entre un pare cinèfil i una 
filla dedicada al món del teatre. Això és Watching Peeping Tom. A banda de jugar 
amb la realitat i la ficció, ens vol mostrar la recerca constant de la mirada 
artística (els ulls són un tema important al llarg de l’obra), com també la forma en  
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què arriben a implicar-se en l’obra els creadors, com a Peeping Tom, com Michael 
Powell, com Àlex Gorina i com Alícia Gorina. 
Diana Limones (En platea) 

Watching Peeping Tom és una conferència teatralitzada, un homenatge al pare, 
una reflexió sobre les relacions paternofilials, les influències, els moments 
d’admiració i els d’incomprensió, és una invitació a veure una part del teatre que a 
molts espectadors ens resulta aliena, és un joc de mirades i una crítica a la 
mirada cinematogràfica masculina, una dansa de punts de vista, una reflexió sobre 
la responsabilitat dels espectadors i la capacitat del teatre de crear comunitat, 
una litúrgia dessacralitzada, una sorpresa que voldríem tornar a veure un cop i un 
altre. Watching Peeping Tom és una meravella. 
Elisabeth Massana (Núvol) 

Els espectadors acabem sentint-nos els voyeurs que descriu Àlex Gorina. Som 
aquells que miren. Només miren. No fan res més. Ell és un voyeur de pel·lícules. Alícia 
també és una voyeur… observa el món que l’envolta i el vol convertir en teatre. 
Nosaltres som els voyeurs que ho observem tot. I no fem res. (···) Watching Peeping 
Tom és un experiment teatral... una conferència, voldria l’Àlex Gorina, una acció 
teatral, vol l’Alícia… que funciona molt bé. 
Nicolás Larruy (EspectáculosBCN ) 

En quina tradició s’insereix aquesta obra? En la de persones que s’estimen i 
juguen, de la mateixa família, (···) que no pretenen més que estimar-se i celebrar la 
vida junts. Que l’obra no va de cinema, en el fons, ni del teatre, encara que ho 
sembli, sinó que va d’amor, del que fa un pare per a una filla, ensenyar-li a ser 
creativa, deixar-la fer, deixar-la provar i equivocar-se, deixar-la ser una artista, donar-li 
una oportunitat, i mil i les que faci falta, i penses que està molt bé, i un calfred et 
recorre l’espinada, i aleshores penses: “Quina sort tenir un pare com aquest, quina 
sort veure com s’estimen i com s’ho diuen cada nit, encara que cap de les dues 
actrius sigui la filla”. Jo també hauria fet una obra com aquesta, no pas per passar a 
la història, sinó per crear un moment important en la vida de l’altra. I d’això va, també, 
de per què volem fer art, cultura, teatre i cinema en un món com aquest, massa 
farcit, sinó és per a tenir una bona vida, una vida amb sentit? La resta, per als 
crítics i no per a la gent que estima. 
Montse Barderi (Núvol) 
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els intèrprets 

Àlex Gorina Macià 
Barcelona, 1952 

Afeccionat al cinema, la literatura i les arts en general, 
va estudiar als Jesuïtes de Barcelona, branca de 
Lletres, i més endavant, Filosofia i Lletres (Arts) a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que s’acabava 
d’inaugurar. 

Simultàniament treballava en el negoci tèxtil familiar, 
motiu pel qual va haver de traslladar-se a París 
diverses temporades, on va tenir l’oportunitat de seguir 
el món del cinema internacional de la primeria dels 70 

del segle XX, abans de la mort de Franco i la desaparició de la Censura. Això va ajudar 
a descobrir la seva veritable vocació. Durant anys havia estat lector assidu de la 
revista Fotogramas, una font d’informació i opinió única a l’època, en la qual 
col·laborava amb el pseudònim “Un gorila que no es Morgan disfrazado”, a la secció 
del consultori de Míster Belvedere, i això li va permetre desenvolupar criteris i 
expressar-los. 

Després de fer el servei militar a Melilla, va acceptar la proposta de Jaume Figueras i 
Antoni Kirchner d’incorporar-se a l’equip d’El Círculo A a Barcelona, una empresa 
pionera i resistent a Espanya, dedicada a la programació de les sales de cinema en 
V.O. subtitulada, conegudes com a Art i Assaig. Durant 15 anys van compartir 
polítiques d’estrenes que van donar a conèixer tots els grans cineastes de les darreres 
dècades. 

Mentrestant, va diversificar les activitats, sempre en l’àmbit de la dedicació exclusiva al 
cinema: crítica de cinema diària o setmanal i columnista a Fotogrames, El Noticiero 
Universal de Barcelona i altres revistes especialitzades, però especialment a la Guía 
del Ocio de la ciutat, en la que ha estat responsable de la secció corresponent, creada 
amb Pablo López en el primer número de la publicació, el desembre de 1977. Va ser 
comentarista de cinema i programes de TV3 en el clàssic “Cinema 3” de Jaume 
Figueras, però també diversos anys en el “Com a casa” de Mari Pau Huguet, i més 
tard presentador de dos programes cinèfils: “Klaatu Barada Niktó” dedicat al cinema 
fantàstic, i “Nous Clàssics”, sobre els grans títols i noms de cinema d’autor 
contemporani. 

Del 2009 al 2017 dirigeix i presenta “Sala 33”, a proposta de la Mònica Terribas, pel 
Canal 33 de Televisió de Catalunya, amb l’objectiu de divulgar el cinema català, 
compartint plató amb els realitzadors i equips artístics dels films programats. 

Després d’uns anys com a Cap de Premsa del Festival de Cinema de Barcelona dirigit 
per José Luis Guarner, el 1984 es va incorporar a l’equip del Festival de Cinema 
Fantàstic de Sitges, on va ser successivament també Cap de Premsa, de Relacions 
Públiques i, finalment, sotsdirector. L’any 1994 va acceptar la Direcció del Festival fins 
al 1998, quan no va renovar el contracte desanimat per les promeses incomplertes i  
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les topades amb les administracions públiques de Catalunya. Durant aquests cinc 
anys, el Festival que va heretar completament tocat es va vertebrar per primera 
vegada com una manifestació professional amb projecció internacional. 

Entre altres activitats, és autor també dels llibres L’arxiu secret d’Augustus Bloom, una 
recopilació de misteris de l’era daurada de Hollywood, i John Huston también era 
mujer, i d’altres monografies breus. 

Ha estat també professor d’Història del Cinema a l’Estudi de Cinema de Barcelona 
durant tres cursos, del 2006 al 2009. 

Pel que fa a la ràdio, es va iniciar de la mà de Juan Antonio Fernández Abajo a Radio 
Peninsular de Barcelona, primer com a col·laborador i més tard realitzant el seu propi 
programa de cinema. Després va viure una breu etapa a Radio Juventud de 
Barcelona. Cinc mesos després de la inauguració de Catalunya Ràdio, va acceptar 
intervenir en el programa magazine de Toni Moreno “El cafè de la lluna”, com a crític 
d’estrenes. Junts van ser responsables, un any després, del programa de Ràdio 
Associació de Catalunya “Esmorzar amb diamants”. Des d’aleshores, no ha deixat 
l’emissora, ha col·laborat constantment amb els informatius i, especialment, per cobrir 
els Festivals de Sitges, Cannes (des del 1986), Berlín i Donostia. Ha creat, presentat i 
dirigit diversos programes com “Buffet Lliure”, “Això és Hollywood”, el monogràfic sobre 
música i cinema “L’audiovisual”, “Més enllà de mitjanit”, “Germans de lluna” i també 
“Amènic”, sobre audiovisuals i arts escèniques, durant tota la existència de Catalunya 
Cultura. També són una tradició de l’emissora els programes dedicats als premis 
Òscar de Hollywood, tota la nit corresponent des del 1984, com també els monogràfics 
dels premis Goya del Cinema Espanyol i els MAX de Teatre, en l’etapa de Catalunya 
Cultura. Però el programa fonamental de la seva trajectòria a Catalunya Ràdio ha estat 
i és “La finestra indiscreta”, des del 1986 i encara en antena avui en dia.  

Actualment treballa en la direcció del seu projecte La gran il·lusió: relat intermitent del 
cinema català, una sèrie de 14 capítols per a TV3 sobre la història del cinema a 
Catalunya. 

Guanyador de vuit premis Butaca al millor programa de difusió cinematogràfica per 
votació popular, i del premi a la trajectòria professional en la 7a. edició dels premi de 
Ràdio Associació de Catalunya (2007), coincidint amb el 20è. aniversari de “La finestra 
indiscreta”, com també el Premi Ángel Fernández Santos a la millor trajectòria 
professional en l’àmbit de la divulgació cinematogràfica ,concedit per la Mostra de 
Cinema Llatinoamericà de Lleida en la seva 4a. edició (2008). 
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Alba Pujol 

Llicenciada en Art Dramàtic, especialitat d’interpretació per 
l’Institut del Teatre de Barcelona (2003-2008). Debuta en 
escena el 2004 amb Les dues, d’Alícia Gorina. Des de 
llavors ha treballat sota la direcció de Magda Puyo, Joan 
Anguera, Antonio Simón, Pere Planella, Stefan Metz, 
Hermann Bonnín, Albert Roig, Martí Torras, Iban Beltran i 
Pau Carrió, entre altres. Entre el 2007 i el 2011, destaquem 
la seva participació en els espectacles 2666, de Roberto 
Bolaño, Rock’n’Roll, de Tom Stoppard, i European House, 
dirigits per Àlex Rigola; Otel·lo, de W. Shakespeare; 

Rodoreda, retrat imaginari; Jugar amb un tigre, de Doris Lessing, Alícia, de Lewis 
Carroll, i Les tres germanes, d’A. Txékhov, dir. Carlota Subirós.  

En els últims anys ha format part del repartiment dels muntatges Nerium Park, de 
Josep Maria Miró; Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, de Federico 
García Lorca, dir. Joan Ollé; Incerta glòria, de Joan Sales, dir. Àlex Rigola; Només ens 
vol protegir el cel, de Silvia Delagneau; Llengua materna, de Sasha Marianna 
Salzmann, dir. Thomas Sauerteig; L'hostalera, de Carlo Goldoni, dir. Pau Carrió, i 
Ivànov, d’Anton Txékhov. dir. Àlex Rigola. 

A la televisió l’hem poguda veure a les sèries Nit i dia, Nico & Sunset, Les coses grans, 
La sagrada família, i a la tvmovie La Xirgu. En cinema, ha col·laborat en els curt Dídac 
i el Technotaure i en Càmping de Lluís Arcarazo. També ha participat en els vídeoclips 
musicals de The New Raemon (Lyona) i d’Els nens eutròfics (Blowing Buffalo). 
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la dramaturga i directora 

Alícia Gorina  

És llicenciada en Dramatúrgia i Direcció per l’Institut del 
Teatre de Barcelona (premi extraordinari 2008) i 
graduada en interpretació, veu i cos pel Col·legi de 
Teatre de Barcelona. Ha cursat el Postgrau de Teatre i 
Eduació a l’Institut del Teatre (2013-2015). També ha 
rebut formació de dramatúrgia a l’Obrador de la Sala 
Beckett amb Paco Zarzoso, Enzo Cormann i David 
Lescot i de direcció a la Biennale de Teatre de Venècia 
amb Romeo Castellucci. 

Entre els anys 2005 i 2017 ha dirigit diversos espectacles dels que destaquen Blasted 
de Sarah Kane (Festival Temporada Alta 2017 i Teatre Nacional de Catalunya 2017-
2018); Déu és bellesa de Paavo Rintala i Kristian Smeds (Teatre Maldà 2017); 
Watching Peeping Tom d’Alícia Gorina (Festival Temporada Alta 2014, La Seca Espai 
Brossa 2016, nominat al millor espectacle de petit format dels Premis Butaca d’aquell 
any); Frontex de Falk Richter ((dins l’espectacle Fronteres, Teatre Nacional de 
Catalunya 2013-2014); Si Déu és bellesa, la bellesa existeix? d’Albert Arribas (Festival 
Grec 2013); Imatges gelades de Kristian Smeds (Festival Lola 2011, Sala Beckett 
2012, Teatre Lliure 2013 i premi de projectes d’escenificació de l’Institut del Teatre 
2011); Flors d’Alícia Gorina, Patrícia Mendoza i Carla Torres (Sala Beckett, 2010); 
Ludovicus Carolus, lectura de textos de Lewis Carroll (Sala Fabià Puigserver, Teatre 
Lliure, 2009-2010); l’assaig obert The Little Jesus de Saara Turunen (Espai Lliure, 
Teatre Lliure, 2008-2009); Puputyttö, la chica conejita de Saara Turunen (gira per 
Catalunya 2008-2010, sala Beckett 2010 i premi a la millor actriu Anna Alarcón a la 
Mostra de Teatre de Barcelona 2009); El cercle de guix caucasià, de Bertolt Brecht, 
dins del programa “Big stage” (Teatre de la ciutat de Helsinki, Finlàndia, 2005). 

Ha treballat d’ ajudant de direcció en els muntatges Un tret al cap de Pau Miró 
(Festival Grec 2017 i Sala Beckett 2017-2018), Victòria de Pau Miró (Teatre Nacional 
de Catalunya 2016), t-ERROR de Jordi Oriol (Teatre Nacional de Catalunya 2011-
2012), OB-sessions de Jordi Oriol (Sala Beckett, 2008-2009), Mil tristos tigres, 
dramatúrgia col·lectiva dirigida per Àlex Serrano (Festival Neo 2006) i En la soledad de 
los verbos de Sandra Simó (Institut del teatre 2006). També ha fet de productora en 
els espectacles Home-Natja de Jordi Oriol (Festival Temporada Alta 2010 i Sala 
Beckett 2010-2011), Seguretat de Carles Mallol (Versus Teatre 2008), Molta aigua de 
Carles Mallol, dirigit per Víctor Muñoz (sala Beckett 2007), l’Assaig Obert El factor 
Luxemburg de Pere Riera dirigit per Víctor Muñoz (Teatre Lliure 2006-2007), Bales i 
ombres de Pau Miró (Teatre Lliure 2006), Misteris dramatúrgia col·lectiva amb la 
companyia Expresso Teatre dirigida per Lluís Elias (gira per Catalunya 2000-2003), i 
del curs El text: veu, dicció i interpretació impartit per Salvador Oliva i Coralina Colom i 
coordinat per Pere Planella (Institut del Teatre 2006).  

Com a professora de teatre, ha fet classes a mestres de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat (2014 i 2016). Al Col·legi de Teatre ha ideat, coordinat i assumit les classes de  
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direcció del Postgrau de Direcció, Producció i Entorn Professional (2015-2016). Ha 
estat professora de direcció a l’Institut del Teatre de Barcelona (2015), professora de 
teatre al Liceu Francès (2009-2010) i pedagoga teatral amb la companyia Reatro 
(2013-2015). 

Des del 2001 treballa al departament de comunicació del Teatre Lliure, on ha fet 
tasques d’atenció telefònica, atenció al públic, acomodació, taquilles, relacions 
publiques i secretaria. Actualment és la responsable del Servei Educatiu del teatre.  

És membre del consell de redacció de la revista (Pausa.) i fundadora de l’Associació 
Artística Indi Gest, amb la qual continua treballant. 

 

més informació http://indigest.org 

 


