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this is real love 

creació VVAA Col·lectiu 
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El VVAA Col·lectiu arriba al Lliure amb una proposta que va ser a la Sala Beckett el 

febrer passat, dins del cicle ‘Res no és mentida'. Joves i ficció davant l’imperi de 

l’amor. 

 

Aquest espectacle forma part del bloc &lliure, com també: 

Artefactes musicals. Piturrino fa de músic 

Carles Santos  

Montjuïc. 3 i 4/01 

Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I 

La Calòrica 

Gràcia. 10 a 31/01 

En lo alto para siempre 

David Foster Wallace & Juan Navarro i Gonzalo Cunill 

Gràcia. 6 a 16/02 

El quadern daurat 

Doris Lessing & Carlota Subirós 

Montjuïc. 05/03 a 12/04 

Les tres germanes 

Anton Txékhov & Julio Manrique 

Montjuïc. 7/05 a 14/06 

Bonus Track 

Carol López 

Gràcia. 20/05 a 21/06 

i està adherit al Manifest 18/XXI promogut pel Théâtre de la Ville de París. 

 

This is Real Love es va estrenar el 22 de febrer de 2019 a la Sala Beckett de 

Barcelona 

veure’n els vídeos https://youtu.be/GmXeRVSzZrg / https://youtu.be/RwCCyCB9NXc 

escoltar una cançó https://bit.ly/38lqZhR 

 

En motiu de This is Real Love, el Teatre Lliure i el club efímer Hivernacle, situat al 

Poble Espanyol, s'uneixen en una col·laboració que facilita l’accés a l’oferta cultural 

d’aquests dos agents de la muntanya de Montjuïc. Així, es posa a la venda un pack 

especial de 37€ per al cap de setmana del 13 i el 14/12, que inclou una entrada per a 

l’espectacle i una per a la nit de música electrònica Tale Of Us "All Night Long" que 

programa Hivernacle Pop Up Club. 

This is Real Love. 13 i 14/12, 20h.  

Hivernacle #3 Tale of Us "All Night Long". 14/12, de 22h. a 04h. 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/taxonomy/term/77
http://18-21.org/wp-content/uploads/2019/07/Charte18-XXI-EN-FR-ES-RO.pdf
https://youtu.be/GmXeRVSzZrg
https://youtu.be/RwCCyCB9NXc
https://bit.ly/38lqZhR
http://hivernacle-popupclub.com/
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Gràcia  – del 12 al 29 de desembre 

This is Real Love 

creació i direcció VVAA Col·lectiu 

un espectacle de Clara Aguilar, Sofia Gallarate, Max Grosse Majench, Elena 

Martín, Marc Salicrú i Anna Serrano 
 

 

intèrprets Clara Aguilar, Max Grosse Majench, Elena Martín, Marc 

Salicrú i Anna Serrano 
 

 

concepte escènic Marc Salicrú / vestuari CLAN i Noemí Galí / música i espai sonor 

Clara Aguilar / audiovisuals Rita Molina / videoclips Laura Weissmahr, digo studio 

(Laura Subirats & Arnau Coll) i Clàudia Costafreda / assessor de dramatúrgia Jordi 

Oriol / assessora de moviment Alba Sáez 
 

 

ajudanta de direcció i de creació Clara Mata / ajudant d’escenografia Sergi Cerdán / 

producció executiva Eduard Autonell / marxandatge Sofia Gallarate i Alessia Arcuri 

(SAGA) / distribució Àngels Queralt 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció VVAA Col·lectiu amb el suport de la Sala Beckett i La Brutal 
 

 

amb la col·laboració especial d’Iñaki Lacuesta i Isa Campo 
 

 

agraïments Pol Mas de Xaxàs, Roman Daniel Esteba (MANS O), El Pumarejo, Lastor 

Media, Berta Aracil, Marina Herlop, Rainy Picnic, Ventura L. Kalász, Maria Jou i a 

totxs lxs nostrxs ex-parelles, ex-ligues i altres formats afectius 
 

 

VVAA Col·lectiu és companyia resident de la Nau Ivanow 

 

espectacle en català i castellà / durada 1h. 35' sense pausa 

atenció: en aquest espectacle es fan servir llums estroboscòpics 

seguiu @VVAA_collective / #ThisIsRealLove / #feelingsmatter 

DIVENDRES ACCESSIBLES 20 i 27/12 traducció simultània en llengua de signes catalana 

per a persones amb discapacitat auditiva 

horaris dijous i dissabte 20h. / divendres 16h. i 20h. / diumenge 18h. / 13 i 18/12 també 16h. 

preus 23€ / 19,50€ amb descompte / 17,50€ grups a partir de 15 persones / 16€ Tarifa Plana 

Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 11,50€ grups universitaris, 

Carnet Jove, -30 & tarifa Última Fila / Laterals (en determinades funcions) / 9€ 

Generació Lliure (-30) / 7€ grups de secundària 

 

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
https://twitter.com/vvaa_collective
https://twitter.com/hashtag/ThisIsRealLove
https://twitter.com/hashtag/feelingsmatter
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This is Real Love. This is, de veritat. El doctor honoris causa Kanye West va dir 

el 19 de novembre de 2016, abans d’autoboicotejar-se i suspendre la seva gira 

mundial: Feelings matter. I és així, els sentiments importen. Sobretot per 

guanyar diners. I com que nosaltres volem guanyar diners, haurem de construir 

un imperi. Una power couple. El contenidor de les dues grans ficcions: la 

parella monògama (MATRImoni) i l’empresa (PATRImoni). La parella de l’Elena 

i el Max, una bonica parella heterosexual i totalment convencional, es posarà 

en risc per aconseguir l’èxit. També ho faran així Beyoncé i Jay Z, Kim 

Kardashian i Kanye West, Los Javis, Isa Campo i Isaki Lacuesta i Marina 

Abramović i Ulay. 

Ceci est un amour réel. 

‒ VVAA Col·lectiu 

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
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l’espectacle 

Durant un concert, Kanye West va proclamar: Feelings matter. Els sentiments 

importen, en això estem d’acord. Però no només són importants perquè ens fan 

sentir vives i vius; els sentiments són importants perquè són la divisa més 

preuada i decisiva de l’economia digital. Perquè els sentiments generen data i 

‒com hem pogut comprovar‒ les dades generen diners.  

Però pot ser que sempre hagi estat així? L’arqueologia de l’amor tracta el 

matrimoni com la transacció més poderosa de totes: és capaç de provocar 

guerres, establir feus i segellar contractes històrics. Matrimoni vs Patrimoni, o 

bé Matrimoni = Patrimoni. 

El negoci de l’amor es remunta als inicis de la Humanitat. En aquesta era 

frenètica i fluïda en la qual vivim, l’amor s’ha convertit en una entitat polimorfa i 

gairebé divina, difícil de determinar amb precisió. L’amor evoluciona i canvia a 

la mateixa velocitat que les fórmules alquímiques i els algoritmes. I allò que és 

més vital de comprendre en aquest context és que l’amor, així com tots els 

altres aspectes de la vida, també és PERFORMATIU. This is Real Love és una 

performance sobre l’amor i les relacions, la destrucció i la salvació. És una 

intricada investigació pel món pantanós dels sentiments mercantilitzats i el 

amors al·legòrics. 

Que enamorar-se sigui una construcció cultural amb arrels històriques, una 

obra mestra de l’art, un brunzit induït per la intel·ligència artificial, un frau ben 

executat o bé el resultat d’una il·lusió crònica amb relacions humanes, això ja 

no importa.  

El més important és que mai hauries de qüestionar allò que veus, perquè This 

is Real Love.  

‒ Sofia Gallarate (Roma, tardor de 2018) 

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
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l’espai  

This is Real Love és un espectacle immersiu: el públic i l’escena formen una 

mateixa entitat. No hi han grades ni seients. Les persones participen de 

l’espectacle caminant per l’espai de forma totalment lliure, entren en un espai 

diàfan, blanc i asèptic, com si, de primer cop d’ull, es tracés d’una sala 

d’exposicions. Durant la funció, deambulen per l’espai guiades per diversos 

focus d’atenció, com també per les dinàmiques proposades. Amb aquesta idea 

de llibertat, el públic s’està tot l’espectacle dret o assegut en els diversos 

volums que estan distribuïts per la sala, o a terra. 

la música i l’espai sonor 

Clara Aguilar assumeix la figura de bedroom producer per produir el nou pop. 

La combinació de les seves melodies fresques amb beats estimulants es 

converteix en trapetton original i únic, de casa. L’acompanya Marc Salicrú a la 

percussió. Grosse Majench canta paraules sobre els temes de l’obra encarnant 

l’ídol i reprodueix el patró de la power couple amb Martín en un emocionant 

duet. Tanca la vetllada Elena Martín amb la balada Heal, de Tom Odell. 

el vestuari 

La proposta de vestuari és de la línia de roba CLAN (@clanclanclanclanclan) 

amb seu a Londres. Seguint amb els conceptes de la mercantilització dels 

sentiments i l’exposició de nosaltres mateixes a les xarxes, la proposta estètica 

sorgeix a partir de diverses selfies de cada performer. Cada performer porta 

fragments del cos d’aquests autoretrats a la seva samarreta i, per tant, cada 

peça és única i personal. 

el marxandatge 

Una de les propostes artístiques que es desenvolupa de forma paral·lela a la 

posada en escena és una línia de productes dissenyats per SAGA. Aquesta 

col·lecció es pot adquirir dins de sala abans, durant i després de la pròpia 

funció. D’aquesta manera, subratllem una vegada més la paradoxa que hi ha 

darrere de la idea de vendre sentiments, com també ens capitalitzem nosaltres 

mateixes i el producte cultural que creem: en aquest cas, l’obra. 

TOTHOM VOL EL NOSTRE MERCHANDISING PERQUÈ LA GENT ENS ESTIMA, ELLXS SON EL 

NOSTRE FANDOM. THE REAL LOVE FANDOM.

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
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VVAA COL·LECTIU 

VVAA no és una companyia, és un col·lectiu artístic. VVAA no és només teatre, 

és un ajuntament de persones. El motiu és la llibertat i la dimensió col·lectiva. 

Volem comprometre’s amb la renovació de la cultura i l’art. 

En les creacions de VVAA es transcendeix l’espai de consum individual i 

s’estableixen patrons efímers de relacions interpersonals. 

Els nostres espectacles són Like si lloras (Sala Beckett 2016, Volksbühne 

Berlin 2017, La Pedrera 2018); Wohnwagen (La Seca 2016 i Festival ZIP, 

Teatro Español 2017. Premi BBVA 2018 i nominació a Noves Dramatúrgies 

Premis Butaca 2017), actualment en gira; Pool (no water) (Fira Tàrrega 2017 i 

Sala Beckett 2018, i Premi de la Crítica al Millor Espai Sonor) i This is Real 

Love (Sala Beckett 2019 i Teatre Lliure 2019). 

En l’àmbit de la performance s’ha estrenat Retrovisor i Gus(h) al Movistar 

Festival LOOM 2018 i 2019, i Pussy Picnic a La Infinita de l’Hospitalet i a la 

Postmasters Gallery Rome. 

ELS MALNASCUTS és un laboratori de creació jove (actualment amb seu a la Sala 

Beckett, al Prat de Llobregat i a la UPF), que forma part de la branca 

pedagògica de VVAA. Durant el curs 2019/20 se’n durà a terme l’onzena edició 

a la Sala Beckett, i la segona a El Prat de Llobregat i a la Universitat Pompeu 

Fabra. 

Paral·lelament a la creació d’aquestes peces teatrals i del laboratori, VVAA 

realitza obres musicals i audiovisuals que es poden veure a les xarxes. 

 

més informació http://vvaacollective.com 

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
http://vvaacollective.com/
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l’equip creatiu 

Clara Aguilar 

És música i graduada en Periodisme i en Humanitats a la 

Universitat Pompeu Fabra, i en estudis de gènere per la 

Universitat de Barcelona. En arts escèniques, ha creat la 

música i l’espai sonor de Bereshit. Gènesi o en el principi 

(Sala Beckett, 2017) i, com a membre del col·lectiu 

artístic VVAA, ha creat la música i l’espai sonor de Pool 

(no water) (Premi de la Crítica 2019) d’Íntims 

Produccions, dir. Anna Serrano, Elena Martín i Marc 

Salicrú (Fira Tàrrega 17; Sala Beckett, 2018). També 

amb VVAA, Like si lloras, dir. Serrano i Martín (Sala Beckett, 2017; Volksbühne 

P14 Berlin, 2017), i This Is Real Love (Sala Beckett, 2019). Ha creat la música i 

l’espai sonor d’Esmorza amb mi d’Iván Morales (Sala Beckett, 2018); el disseny 

de so d’Una Ilíada, de Lisa Peterson i Denis O’Hare, dir. Juan Carlos Martel 

Bayod (Temporada Alta, 2018 i Biblioteca de Catalunya, 2018); El rugit de la 

Via Làctia de Bonn Park, dir. Ferran Dordal; Incògnit de Nick Payne, dir. Mònica 

Bofill (Teatre Lliure, 2019); Andrea Pixelada de Cristina Clemente, dir. 

Marianella Moreno (Sala Beckett, 2019); La partida d’escacs, dir. Iván Morales 

(Teatre Romea, 2019), i l’espai sonor d’Así bailan las putas, producció Sixto 

Paz i Pau Roca (Grec 2019, La Seca).  

Ha treballat també amb la cia. T de Teatre com a responsable de comunicació, 

i ha participat en la producció Los vecinos de arriba de Cesc Gay (reestrenada 

el 2017 al Teatre Condal). Amb la productora Los Montoya ha fet la producció 

executiva de la reestrena de Sé de un lugar (Sala Beckett 2018) i Esmorza amb 

mi, d’Iván Morales, i la instal·lació Macho Man d’Àlex Rigola (Temporada Alta, 

2018). En el camp de la música, ha fet dos espectacles de petit format: Josep 

Carner. Poemes musicats i Amb els peus descalços (Espai de Lliure Creació 

Carme Malaret), i amb el grup de música Böira ha publicat el disc Si de la runa 

naixés (2015) i les bandes sonores Sagnant/Bleeding (Escac Films, 2014) i 

Postcards From Nepal (2016).  

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
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Sofia Gallarate 

És escriptora, editora i artista. Nascuda a Itàlia, s’ha 

format amb el Master of Arts (MA) in Art & Politics from 

Goldsmiths (Universitat de Londres). Com a escriptora, 

ha explorat temes relacionats amb la cultura visual, l’art 

contemporani, les ciències polítiques, els estudis de 

gènere i les ciències de la tecnologia. Actualment és 

editora de la revista d’art contemporani CURA, un 

projecte editorial que treballa internacionalment amb 

museus, fundacions, galeries, institucions i altres 

organismes independents. A més, coordina exhibicions a les ciutats de Milà i 

Roma on comissiona artistes internacionals. Gallarate col·labora com a 

coeditora de l’editorial Screen Shot, assentada a Londres, on reflexiona a 

través de l’escriptura sobre l’impacte de la tecnologia en la societat i explora el 

futur de la cultura digital especialitzant-se en temes com la sexualitat i el 

gènere. Darrerament, ha començat a col·laborar amb el duo SAGA, un 

col·lectiu artístic que explora l'encreuament d’art, investigació i disseny. 

Després de participar en la creació de This is Real Love, col·labora amb Pussy 

Picnic, un projecte que també neix del col·lectiu artístic VVAA que investiga 

qüestions actuals relacionades amb la societat, internet i les relacions 

humanes. 

Max Grosse Majench 

Neix a la Barcelona post olímpica. A la majoria d’edat es 

trasllada a Berlín. Es gradua en filosofia i ciències de la 

cultura a la Humboldt-Universität, on s’especialitza en 

teoria de la tecnologia. Posa veu als conjunts 

WESPHERE i Habla de mí en presente. Per a la 

pel·lícula Júlia ist d’Elena Martín (2017), codissenya la 

banda sonora i en fa la producció executiva durant el 

rodatge a Berlín. Ha actuat a les òperes primes de 

cinema Júlia ist i Yo la busco de Sara Gutiérrez, i ha 

coprotagonitzat els curtmetratges Te busco en todos de Cèlia Giraldo (2018) i 

Suc de síndria d’Irene Moray (work in progress). Ha actuat en nombroses 

peces dels col·lectius de teatre jove P14 de la Volksbühne, i en peces arreu 

d’Europa com l’òpera Java Suite, composta per Agustí Charles i escrita per 

Marc Rosich (2012), o en la posada en escena de Judith de Frank Castorf 

(2016). També ha traduït textos teatrals del P14 i del laboratori ELS MALNASCUTS 

de la Sala Beckett, de l’alemany al català i a la inversa, com també Ocaña,  

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat


 

temporada 2019/20 www.teatrelliure.cat 10 

 

 

reina de Las Ramblas de Marc Rosich (2018), del castellà a l’alemany. Des de 

2016 és membre de VVAA, en el qual coordina ELS MALNASCUTS. També ha 

codirigit Wohnwagen de Rémi Pradère amb Anna Serrano (2016) i This is Real 

Love (2019). En el marc de la segona edició del festival Escenes de filosofia i 

teatre de La Perla 29 i La Maleta de Portbou (2018), ha codirigit la peça curta 

Babel Bubble amb Ferran Utzet, i també ha escrit i dirigit Make the World 

great? 

Elena Martín 

És graduada en Comunicació Audiovisual per la 

Universitat Pompeu Fabra, va cursar un any de Ciències 

del Cinema i del Teatre a la Freie Universität de Berlín i 

Art Dramàtic a l’Europäisches Film Institut Berlin. Es va 

formar com a actriu a l’Escola Eòlia. A cavall entre el 

cinema i el teatre, la interpretació i la direcció, el seu 

debut com a directora de cinema ha estat Júlia ist, òpera 

prima que també protagonitza. Ha estat guardonada amb 

les Biznagas de Plata a Millor Pel·lícula i Millor Direcció al 

Festival de Cinema de Málaga, amb el premi Movistar+ a Millor Pel·lícula i 

Millor Actriu al Festival Internacional de Cinema de l’Equador La Orquídea 

(entre altres guardons en festivals internacionals). També ha estat doblement 

nominada a Millor Pel·lícula en llengua no catalana i Millor Muntatge als Premis 

Gaudí 2018 i als Premios Feroz 2018. En cinema, ha interpretat el personatge 

de l’Àgata a la pel·lícula Les amigues de l’Àgata (2015), la Berta a Amb el vent 

(2018) i la Consuelo a La dona del segle (TV3 i TVE, 2019). En el marc de les 

arts escèniques, ha cofundat el laboratori d’experimentació escènica ELS 

MALNASCUTS a la Sala Beckett i el col·lectiu artístic VVAA, en el qual ha codirigit 

Like si lloras (Sala Beckett, La Pedrera i Volksbühne Berlin) i Pool (no water) 

(Fira Tàrrega i Sala Beckett), i ha fet d’actriu a Wohnwagen (La Seca – Espai 

Brossa, Teatro Español de Madrid dins del Festival ZIP Noves tendències i al 

Temporada Alta 2018). La peça ha estat nominada al Millor Espectacle de 

Noves Dramatúrgies als Premis Butaca 2017, guanyadora del Premi BBVA 

2017, i actualment fa gira. També ha creat i estrenat This is Real Love amb 

VVAA al 2019. Actualment està en fase de desenvolupament de la seva 

segona pel·lícula, ha dirigit dos capítols de Déjate llevar (la nova sèrie de 

Letícia Dolera, produïda per Movistar+ i Corte y confección de películas) i el 

projecte escènic Pussy Picnic amb VVAA. 

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat
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Marc Salicrú 

Estudia Escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona i 

s’especialitza en disseny d’espai i d’il·luminació. 

Paral·lelament es forma en tallers de cinema, 

programació, tecnologia expressiva, i control 

d’audiovisuals a Hangar, Telenoika i ESCAC. Va ser 

seleccionat per formar part i exposar el seu treball al 

WEYA 2012 (World Event Young Artists) de Nottingham, 

en el marc de les Olimpíades Culturals de Londres 2012. 

És cofundador del col·lectiu artístic VVAA, amb el qual 

ha creat els espectacles i ha dissenyat l’espai i la il·luminació de Like si lloras 

(Sala Beckett 2016, Volksbühne P14 Berlin 2017) i Wohnwagen (La Seca- 

Espai Brossa 2016, Teatro Español 2017, Premi BBVA de Teatre 2018 i 

nominat als Premis Butaca 2017). D’aquest darrer en cofirma la dramatúrgia. 

Ha codirigit i dissenyat l’espai i la il·luminació de Pool (no water) amb la 

companyia Íntims Produccions (FiraTàrrega17, Sala Beckett 2018). És 

cocreador de This is Real Love (Sala Beckett, 2019). Com a escenògraf i 

il·luminador, ha treballat amb directors com Iván Morales a La Calavera de 

Connemara (La Villarroel 2017, espectacle nominat als Premis de la Crítica i els 

Premis Butaca 2018 al Millor Espai Escènic); Esmorza amb mi (Sala Beckett 

2018, nominat als Premis Butaca 2018 a Millor Il·luminació); La partida 

d’escacs (Teatre Romea, 2019) i Wasted (Fira Tàrrega i Naves Matadero 

Madrid 2016). També ha col·laborat amb Andrés Lima a El chico de la última 

fila (Sala Beckett, 2019), Toni Casares a Eva i Adela (Sala Beckett 2017), Àlex 

Mañas a Amanda T (Sala Atrium 2016, TNC 2019), Daniel Anglès als musicals 

RENT (Barcelona 2016. Premi Broadwayworld Spain 2016) i Fun Home 

(Barcelona 2018, nominat Premis de la Crítica Millor Espai Escènic). Ha 

treballat en espectacles de Carles Santos, Xavier Albertí, Magda Puyo, David 

Selvas i Dagoll Dagom com ajudant d’escenògrafs com Montse Amenós, Lluc 

Castells, Pep Duran, Jose Novoa o l’il·luminador Albert Faura, i amb El Terrat i 

RTVE en el disseny de la Gala Premios Goya 2019, entre d’altres.  

 

https://teatrelliure-my.sharepoint.com/personal/mzaragoza_teatrelliure_com/Documents/mzaragoza/TEMPORADA%202019-2020/dossiers%20en%20curs/www.teatrelliure.cat


 

temporada 2019/20 www.teatrelliure.cat 12 

 

Anna Serrano 

És directora i creadora. Graduada en Comunicació 

Audiovisual a la UPF. S’ha format en direcció i 

dramatúrgia a Eòlia i a l’Obrador de la Sala Beckett. És 

coordinadora i assessora artística d’ELS MALNASCUTS, el 

laboratori de creació jove de la Sala Beckett, on ha 

codirigit la seva primera obra, Like si lloras (Sala 

Beckett 2016 i 2017, Volksbühne 2017 i La Pedrera de 

Barcelona 2018). És cofundadora del col·lectiu artístic 

VVAA, en el qual codirigeix Wohnwagen estrenada a 

La Seca – Espai Brossa i posteriorment al Teatro Español de Madrid dins del 

Festival ZIP Noves tendències. La peça ha estat nominada a Millor Espectacle 

de Noves Dramatúrgies als Premis Butaca 2017, guanyadora del Premi BBVA 

2017, i actualment fa gira. Codirigeix Pool (no water), produïda per Íntims 

Produccions, estrenada a Fira Tàrrega 2017 i que s’ha presentat en temporada 

a la Sala Beckett al 2018. Ha estat cocreadora de l’espectacle This Is Real 

Love, estrenat a la Sala Beckett el 2019. Ha treballat com a ajudant de direcció 

teatral en muntatges com Nit de Reis (o el que vulguis) de W. Shakespeare, dir. 

Pau Carrió (Teatre Lliure, 2017), Falsestuff de Nao Albert i Marcel Borràs (TNC, 

2018); Àngels a Amèrica, de Tony Kushner, dir. David Selvas (Teatre Lliure, 

2018); El chico de la última fila, dir. Andrés Lima (Sala Beckett, 2019), i Europa 

Bull, dir. Jordi Oriol (Temporada Alta i TNC 2019), entre d’altres. El curs 

2018/19 va formar part del projecte Creadors EN RESIDÈNCIA l’Institut de 

Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) amb 

el Teatre Lliure, com a creadora del projecte Cuando hago este ejercicio me 

dan ganas de soltarlo todo en este papel, amb els alumnes de l’Institut 

Montjuïc. 
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