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Escrita el 1929, la peça original del 

dramaturg búlgar Ferdinand Bruckner 

presenta uns joves estudiants de medicina 

que, en el període d’entreguerres 

postexpressionista i nihilista, només veuen 

futur en la mort o en l’aburgesament. Els 

principals temes que tracta són el suïcidi i la 

depressió, el trànsit al món adult i l’amor 

romàntic, i el capitalisme i la legislació penal 

al voltant de l’eutanàsia o la prostitució. 

 

Amb La malaltia, juntament amb Sis 

personatges, homenatge a Tomás Giner i 

Casting Giulietta, Juan Carlos Martel Bayod 

tanca una trilogia de muntatges escènics i 

socials on volgudament ha posat el focus en 

aspectes fins ara poc visibles en escena 

com el sensellarisme, la soledat de la gent 

gran, l’edatisme, la prostitució o el suïcidi. 
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Sinopsi 
 

La malaltia és un docudrama escènic a partir de l’obra El mal de la joventut 

de Ferdinand Bruckner que intenta donar resposta a la pregunta què 

significa ser jove?, mostrant un sistema malalt que arriba a asfixiar a tota 

aquella persona que lluita per sortir-ne. 

 

L’espectacle vol traslladar aquell reflex del jovent que va acabar abraçant el 

feixisme als joves del 2021, partint d’allò que diu i no diu el text. Els joves 

d’avui no només han d’afrontar el desencís generacional, sinó també la 

violència d’un món precari, competitiu, individualista i salvatge. A La 

malaltia, sis intèrprets d’entre 20 i 30 anys construeixen un projecte al 

voltant de la joventut en el qual el suïcidi o la prostitució poden arribar a ser 

les úniques respostes.  

 

La Désirée, una artista multidisciplinar, s’aproparà al projecte mitjançant 

càpsules audiovisuals generades per les mateixes preguntes que el text 

brinda. De la mateixa proposta escènica en farà la seva última càpsula, que 

serà enregistrada durant l’espectacle. Un darrer intent de respondre, 

artísticament, què significa ser jove. 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/la-malaltia
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IMATGES AUDIOVISUALS 

http://teatrelliure.metropolitan

a.net/carpetas/publicar/popup

_login_carpeta.php?uuid=944

d8f20d72e3bfdaad7ecb66906

f69e 

 

LLISTA REPRODUCCIÓ 

https://open.spotify.com/playli
st/0zWXs8rfr9Zis5ygwm9dcM
?si=bedb412664ac4e47 
 
 

MÉS INFO / FOTOS 

www.teatrelliure.com/ca/progr

amacio/tots-els-

espectacles/la-malaltia  
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En paraules del director 
 

 

Cada dia neix i mort gent. No existeix una fragmentació generacional cada 

deu anys, com ens volen fer creure. Aquesta fragmentació imposada respon 

a altres paràmetres, que són els productius, i és per això que la joventut 

s’allarga fins que un deixa de ser jove i aleshores, tinguis l’edat que tinguis, 

deixes de formar part del sistema. El sistema és insaciable i ofega totes les 

persones que el desemmascaren. Les persones de menys edat, que 

anomenem joves, són amb qui més cura hem de tenir, actualment. La 

primera causa de mort fins als 44 anys és el suïcidi... Sovint les 

culpabilitzem i sobre seu recauen tots els errors de la gent que té més 

recorregut vital. Si no comencem a donar-los lloc i presència, veiem com la 

gent per sota dels 30 anys comença –si no ho és ja– a ser incapaç 

d’imaginar alternatives al sistema capitalista. I en canvi, són elles les que 

haurien de marcar el camí. Les persones, com el teatre, també som 

efímeres. Som frontisses. 

 

Ara, en un món pandèmic on la nostra salut física és evident que és en risc 

constant, creixen de manera exponencial les consultes sobre depressió, 

malestar emocional i ansietat, com també el consum d’ansiolítics i 

d’antidepressius. Sabem que els nivells de malestar emocional i d’angoixa 

són compatibles amb situacions de terrorisme o de catàstrofes naturals. 

S’han duplicat els casos de depressió severa, i aquest creixement no ha 

vingut mai acompanyat de millores en el context. Al contrari, continuem 

confinats, vigilats i obligats a no relacionar-nos, la qual cosa vol dir sovint no 

poder compartir ni tan sols la nostra angoixa.  

 

La malaltia parteix d’un text de Ferdinand Bruckner on es narra la història 

d’unes estudiants de medicina que, al període d’entreguerres mundials que 

desconeixen, entren en una espiral nihilista. Dins d’un sistema que les ofega 

de tal manera que deixaria poques possibilitats a ningú... És la joventut una 

malaltia? O bé el propi sistema? Un grup de sis intèrprets menors de 30 

anys intentaran enregistrar en directe la seva inconformitat tot recreant les 

escenes de Bruckner i d’altres materials contemporanis en un conjunt de 

càpsules visuals que la Désirée, la nostra protagonista, necessita per 

expressar la seva inconformitat. Hem de compartir que patim per tal de fer 

visible tot allò que el nostre sistema ha volgut normalitzar i, d’aquesta 

manera, invisibilitzar: fins i tot el suïcidi. 

 

 

Juan Carlos Martel Bayod 
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Sobre les càpsules audiovisuals 
 

Durant el procés de creació de La malaltia, el Teatre Lliure ha comptat amb 

la complicitat del Màster en Documental de Creació de la Universitat 

Pompeu Fabra. Prèviament a la pandèmia, estudiants del màster van 

començar a implicar-se en el projecte amb la voluntat de treballar el format 

audiovisual de l’espectacle, experimentar nous formats i veure com el 

llenguatge teatral i documental podien sintonitzar. 

 

És impossible imaginar una societat sense pantalles. Segurament el 90% de 

la població en té una. Com menys edat tens, més relació tens amb ella i 

més interrelaciones amb elles... Ens agradi o no la pantalla és una extensió 

dels nostres òrgans, com deia Marshall McLuhan a la dècada dels seixanta, 

una extensió de les nostres realitats. Ens emmirallem i desitgem a través 

d’elles, però també denunciem i som capaços de provocar transformacions 

socials. Mentim i anunciem les nostres morts, amplifiquen tot allò que volem. 

És una de les finestres que la soledat del segle XXI ha trobat. 

 

Construint la dramatúrgia era evident que si haguéssim de pensar en un 

dels personatges de Bruckner al 2021, segurament seria instagramer, o 

videomaker. Voldria expressar la seva soledat mitjançant les imatges, com a 

segon ull, com a silenciós crit de socors, o potser, simplement, perquè li 

agrada enregistrar el seu punt de vista sobre les coses.  

 

Aquest és el motiu pel qual vam decidir crear càpsules audiovisuals, sempre 

a partir de les preguntes que ens generava l’obra. Aquestes preguntes es 

van compartir amb l’equip del Màster en Creació Documental de la UPF i 

van servir per seguir analitzant el text centrant-nos en la figura de la 

Désirée, com a personatge i com a persona menor de 30 anys, en com veia 

el seu entorn immediat. I aquest va ser el punt de partida per imaginar totes 

les càpsules: què significa ser jove en un món com occidental el nostre, en 

ple segle XXI, en el capitalisme actual?  
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ENTREVISTA 

Parlant amb 

Íngrid Guardiola 
 

Per què crèieu important fer una nova 

dramatúrgia en lloc d’una adaptació d’El mal 

de la joventut?  

Juan Carlos Martel va entendre el text de 

Bruckner com un material de sortida, mai 

d’arribada, tal com ja ho va fer anteriorment 

amb Sis personatges de Pirandello amb el 

tema del sensellarisme, amb Romeu i Julieta 

de Shakespeare amb la vellesa i la soledat i 

ara amb La malaltia en relació amb la 

joventut. 

 

El text, que enllaça fragments de l’obra 

original de Bruckner amb escenes de nova 

creació, l’heu anat construint durant els 

assajos. Com ha estat aquest procés? 

Les escenes de nova creació s’han decidit 

prèviament als assajos, però s’han contrastat 

a l’assaig. Algunes s’han descartat, d’altres 

han seguit. Hi ha tres referències 

cinematogràfiques que tracten de temes que 

ens semblaven rellevants. Alguns ja estan a 

l’obra, com el suïcidi (El gust de les cireres i 

Fills dels homes), però d’altres són nous, com 

la sensació de viure en un gran càsting, 

processos de selecció molts durs, tant a mans 

del sistema, com a mans dels nostres jos 

virtuals (Hello cinema), un tema que afecta en 

escreix a la joventut. Després hi ha les 

càpsules que representa que ha fet la 

protagonista, que recullen els temes de l’obra 

de teatre: la pressió del treball, les identitats 

de gènere, els valors de la joventut, la 

prostitució o l’eutanàsia, entre d’altres. També 

hi ha dues escenes on el cor (els sis 

personatges) parla sobre el suïcidi i sobre 

Jordi Mesalles, que havia portat El mal de la 

joventut a l’Institut del Teatre i al teatre i que 

es va suïcidar, així com tres escenes de nova 

creació: un monòleg de la protagonista, 

Désirée, que ens explica què està buscant; un 

diàleg de Désiréeen les seves hores baixes, 

inspirat en l’última entrevista que li van fer a 

Clarice Lispector poc abans de morir d’un 

càncer; i l’escena final. Els assajos serveixen 

per anar posant i treien frases, polint el to i 

fins i tot hem descartat algunes escenes. 

 

Parleu d’una nova definició del concepte 

joventut, que no va vinculada a l’edat. Qui és 

jove actualment? 

La imatge del jove està molt vinculada al 

capitalisme del segle XX-XXI. A finals del 

segle XIX i a principis del segle XX, els joves 

s’associaven a bandes urbanes (scuttlers, 

hooligans, apatxes…), però també als boy 

scouts, als doughboys del jazz o a una 

adolescència efebiana ancorada en la 

infància a causa de la febrada col·lectiva que 

van suposar El mag d’Oz i Peter Pan. A la 

dècada dels vint, període de l’obra de 

Bruckner, es parlava del fet que la cultura 

juvenil hedonista es va estendre per tot 

Europa. Les festes eren la forma perfecta de 

redescobrir la joventut que la guerra els havia 

robat. La joventut no la determinava l’edat, 

sinó un estat mental. Tot això ens ho explica 

Jon Savage al fantàstic llibre Teenage: la 

invención de la juventud. Durant molt de 

temps la joventut se la considerava la força 

bruta d’una societat, l’avantguarda de la 

transformació social integrada en els 

feixismes o mà d’obra barata per al treball. 

Com deia G. Stanley Hall a Adolescence 

(1904), la naturalesa arma a la joventut per al 

conflicte amb tots els recursos al seu abast. I 

després de la Segona Guerra Mundial, de la 

mà de la cultura de masses, es popularitza el 

teenager, una gran massa de consumidors 

assedegats de novetats i de ganes de passar-

s’ho bé.  

 

Avui en dia totes aquestes versions es 

mesclen: l’avantguarda, la força bruta, la mà 

d’obra barata, els perfectes consumidors… I 

la flexibilització del concepte en relació amb la 

productivitat: mentre s’és jove, un és rendible, 

produeix i consumeix. Contra aquesta visió 

del mercat volíem oferir una visió més 

complexa, la idea que la joventut és un 

inconformisme de base, un no acabar 

d’encaixar del tot, un qüestionament de tot 

allò que hem donat per bo, de les 

convencions que heretem i transmetem. 
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A l’obra de Bruckner, una de les principals 

temàtiques és el suïcidi. De quina manera 

l’heu introduït a La malaltia?  

El suïcidi s’aborda des de quatre fonts: des 

de les pel·lícules citades, des de la figura 

d’autors que es van suicidar (Jordi Mesalles, 

Gabriel Ferrater), des d’un pròleg i un epíleg 

de nova creació, i des del substrat de l’obra 

de Bruckner. L’autor fa dir als seus 

protagonistes o t’aburgeses o et suïcides. 

Nosaltres li donem una extensió humanista, 

intentem reflexionar per què no es parla del 

suïcidi, per què la gent se suïcida, intentar 

entendre tots els punts de vista que amaga 

un suïcidi, fins i tot ens preguntem pel 

sistema que ho fa possible; tot això tenint en 

compte que les causes reals només les sap 

qui se’n va. És la mort ignorada, i amb la 

Covid encara ha augmentat més. Les 

estadístiques són demolidores. Per què 

s’amaga tant? Quin interès hi ha en no 

parlar-ne? Aquesta omissió també és 

eloqüent. 

 

Quina importància tenen els audiovisuals en 

el muntatge?  

L’audiovisual té una triple presència a l’obra 

de teatre: d’una banda és una matriu 

audiovisual que constitueix el fons de 

l’escenari, de l’altra són les càpsules que de 

vegades veiem a una pantalla més menuda i 

frontal (serveix com a ambientació, però de 

vegades per visionar les càpsules de la 

Désirée, la protagonista), i, finalment, a 

l’escenari hi hauran tres càmeres que aniran 

gravant el que hi passa, constituint un 

documental en procés que s’anirà fent a 

través de les funcions de l’obra, amb el 

pretext que la protagonista és una creadora 

de vídeos que després penja a les xarxes. La 

matriu audiovisual està inspirada en el T-

Visionarium i ens serveix per posar en 

context uns joves que viuen enredats en una 

gran xarxa global de imatges i intercanvis de 

informació. Les càpsules de la pantalla 

frontal resumeixen els interessos i la mirada 

de la Désirée sobre les coses.   

 

A qui interessarà i qui ha de venir a veure La 

malaltia? 

A tot el públic en general. Els temes que s’hi 

tracten són molt propers i transversals: la 

malaltia, el treball, la joventut, el desig 

insatisfet… Malgrat que els protagonistes són 

d’edats joves i que tot apunta a aquest tipus 

de target, com diem, la joventut és un 

concepte flexible. A més a més, els pares i els 

avis dels joves també voldran conèixer millor 

les turbulències emocionals d’aquestes 

interminables etapes pre-aburgesament (si és 

que aquest concepte de l’aburgesament 

encara existeix, que no està tan clar). A més 

a més, la pandèmia ens ha acostat a la 

malaltia en el nostre dia a dia i a través del 

consum mediàtic, i l’obra convida a pensar 

aquesta malaltia des d’àmbits que van més 

enllà de la patologia corporal, i ho fa 

extensible a l’estat d’ànim i al propi sistema.  
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Diaris d’assaig 
 

 

 

© Bernat Reher 

 

 

Els Diaris d'assaig són fruit d'una col·laboració d'Aida Moré i Bernat Reher amb el Teatre Lliure. 

Una proposta que pretén accedir a les interioritats d’un procés de creació artística, una oportunitat per 

seguir, entendre i explicar el recorregut d’una idea fins a la seva presentació al públic. Veure qui són 

els implicats i com es construeix la poètica teatral. Que sigui una oportunitat per al públic rebre un 

espectacle amb més eines que no pas des de l’experiència de si li ha agradat més o menys: 

aprofundir en la complexitat que presenta qualsevol proposta escènica. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFO 

www.teatrelliure.com/ca/gener

al/diari-dassaig-la-malaltia  

 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/diari-dassaig-la-malaltia
http://www.teatrelliure.com/ca/general/diari-dassaig-la-malaltia
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© Ullstein Bild 

 

BIOGRAFIA 

Ferdinand Bruckner 

obra original 
 

Theodor Tagger (Sofia, 1891 — Berlín, 1958) va ser un dramaturg i director teatral que va escriure 

amb el pseudònim de Ferdinand Bruckner. Va ser un dels autors de teatre més emblemàtics dels 

anys 20, època de l’expressionisme, amb una marcada influència de Freud i Nietzsche. La seva obra 

més coneguda és Krankheit der Jugend [El mal de la joventut], estrenada amb gran èxit el 1929. Va 

publicar diverses col·leccions poètiques i va fundar la revista Marsyas on publicà obres d'autors com 

Alfred Döblin o Hermann Hesse. El 1922 va fundar Renaissance Theater a Berlín. Líder 

l'avantguarda teatral al seu país, va exiliar-se a França i als Estats Units durant l'ascens del nazisme, 

on va escriure diverses obres crítiques amb el feixisme. Després de la guerra va tornar a Berlín on va 

treballar d'assessor al Teatre Schiller. Va morir d’una malaltia pulmonar als 67 anys.  
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BIOGRAFIA 

Juan Carlos Martel Bayod 

idea i direcció 
 

Juan Carlos Martel és l’actual director de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 

Barcelona. Ha dirigit una trentena d’espectacles, els més recents dels quals són Càsting 

Giuletta (Festival Grec i Teatre Lliure, 2019), Una Ilíada (Festival Temporada Alta, 2018) i 

Sis personatges: homenatge a Tomàs Giner (Teatre Lliure, 2018). També és membre del 

Lincoln Center Theatre Directors Lab de Nueva York, co-fundador i membre del comitè 

executiu de Directors Lab Mediterranean. Ha estat també assessor artístic internacional 

del Teatro della Pergola de Florencia i docent de l'Scuola l'Oltrarno. 
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© Òscar Fernández 

 

BIOGRAFIA 

Íngrid Guardiola 

dramaturgista 
 
Productora, assagista i investigadora audiovisual en l’àmbit de les humanitats i amb 

especial dedicació al món de la imatge, al de l’esfera pública (mitjans de comunicació, 

espai públic, polítiques públiques culturals) i al de les qüestions de gènere.  

 

Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2015). Ha dirigit la seva òpera 

prima, el llargmetratge documental Casa de nadie / Nobody’s Home (tardor 2017). Com a 

assagista el 2018 va publicar L’ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície i el 

2020, juntament amb Marta Segarra, Fils: cartes sobre el confinament, la vigilància i 

l’anormalitat. També ha fet conferències i ha impartit cursos en centres com el MNCARS 

de Madrid, el CCCB, el MACBA, el Caixa Fórum, el Bizbak de Bilbao, l’ArtLab de 

Huesca, la Térmica de Málaga, el Centre Cultural la Mercè de Girona, el Museu de 

Cinema de Girona, entre d’altres. Actualment és col·laboradora a la secció d’opinió del 

Diari Ara i del programa Planta Baixa de TV3. En l’àmbit de la gestió i producció cultural 

ha coordinat el MINIPUT (Mostra de TV de Qualitat) des del 2002 fins el 2018 i ha 

col·laborat amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona des del 2001 com a 

documentalista, programadora i productora. Del 2016 al 2021 (febrer) va ser membre del 

Comitè Executiu del Consell de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Des del 2019 

forma part de les comissions de programació del Teatre Lliure de Barcelona. 
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© David Ruano 

BIOGRAFIA 

Emma Arquillué 

intèrpret 
 

Comença la seva formació d’actriu al Col·legi de Teatre de Barcelona. Després d’un any 

de formació actoral a Londres on fa cursos a les escoles RADA i LAMDA, rep classes 

d’interpretació a l’escola ERAM de Girona. L’any 2015 comença la seva formació a 

l’Institut del Teatre de Barcelona. La seva formació es complementa amb estudis de violí. 

Ha format part d’obres de teatre com Cyrano de Bergerac dirigit per Oriol Broggi a la 

Biblioteca de Catalunya l’any 2012 i La Trinxera de Pablo Macho i Ivet Zamora a la Nau 

Ivanow i a la Sala Flyhard la temporada 2016/2017. En el món audiovisual, va començar 

de petita amb dues aparicions a les series Mar de fons i Zoo de TV3. Ha protagonitzat 

dos curtmetratges de l’ESCAC: Después de Cèlia Giraldo i Sòl de Clàudia Munuera. Va 

participar en la pel·lícula El sitio de Otto dirigida per Oriol Puig, estrenada l’abril passat a 

Barcelona. Està pendent de l’estrena de la serie Buga Buga a TV3 on protagonitza un 

capítol. Amb la seva companyia FVCIT ha estrenat el primer espectacle Enterrando a 

Dodot aquest 2021 al Teatre La Gleva.Actualment també treballa com a locutora de 

publicitat en campanyes com Kayak, Evax, Activia, Durex, Martini o Estrella Damm, entre 

d’altres. 

 



 
 

15 
 

 
© Noemí Elias 

 

BIOGRAFIA 

Guillem Balart 

intèrpret 
 

Graduat en interpretació per l’Institut del Teatre. Format a l’Escola d’Arts i Oficis de Vic, 

ha completat la seva formació amb cursos de teatre musical, dansa i poesia. Alguns dels 

muntatges teatrals en què ha participat han estat Assedegats, de Wajdi Mouawad i 

direcció d’Oriol Broggi; Jerusalem, de Jezz Butterworth i direcció de Julio Manrique 

(2019); Adossats, de Ramon Madaula i direcció de Jordi Casanovas (Teatre Romea, 

2018-2019); Lena Woyzeck de Jordi Casanovas i direcció de Xicu Masó (2017); Diari 

d’una miliciana (La Seca / Espai Brossa, 2016); Ricard de 3r, de Gerard Guix i direcció 

de Montse Rodríguez (2016), i Litoral, de Wajdi Mouawad i direcció d’Oriol Broggi (Teatre 

Romea, 2013). Recentment ha protagonitzat, amb Clara Segura, La guerra no té rostre 

de dona, a partir de textos d’Svetlana Aleksiévitx i direcció d’Oriol Broggi. 
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BIOGRAFIA 

Francesc Marginet Sensada 

intèrpret 
 

Graduat en interpretació per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 

Barcelona. És integrant i fundador de la companyia  Dúo Fàcil amb la que han portat a 

escena Y me morí (2017) i Bollywood, Bombay, Barcelona (2018) ambdós dirigits per 

Juanjo Cuesta. També ha participat com a actor en els espectacles A l’alta mar 

d’Slawomir Mrozek, amb direcció de Gabi Jiménez; Els Tramposos de Conor McPherson, 

amb la companyia McNífics; Incògnit de Nick Payne, amb direcció de Julio Manrique, i 

Festa Major amb la companyia LorosPardos. També ha treballat amb el grup La Nova 

Trinca dirigit per Coco Comín, des del 2013.  
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© Alex Abril 

BIOGRAFIA 

Elena Martín 

intèrpret 
 

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, Art Dramàtic al 

Europäisches Film Institut Berlin i es va formar com a actriu a l’Escola Eòlia. El seu debut 

com a directora de cinema va ser Júlia ist, òpera prima que també va protagonitzar. 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, 

2018). En el marc de les arts escèniques ha co-fundat el laboratori d’experimentació 

escènica Els malnascuts a la Sala Beckett i el col·lectiu artística VVAA, des del qual ha 

participat a Like si lloras, Pool (No Water) i This is real Love i ha treballat com a actriu a 

Wohnwagen. Recentment també ha protagontizat el curtmetratge Suc de síndria d’Irene 

Moray (2019), ha dirgit dos capítols de la sèrie Vida perfecta de Leticia Dolera (2019) i ha 

treballat de guionista a la sèrie Veneno de Javier Ambrossi i Javier Calvo (2020).  
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BIOGRAFIA 

Martina Roura 

intèrpret 
 

Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre, 

complementa la seva formació amb altres cursos d'interpretació, escriptura, dicció i 

doblatge. Entre d'altres espectacles, ha participat a Una venjança com n'hi ha poques, 

amb direcció d'Ester Villamor al TNC (2020), Mort accidental d'un anarquista i L'Espera, 

tots dos dirigits per Bernat Pons a l'Institut del Teatre (2018 i 2017). Ha protagonitzat el 

curtmetratge La recaiguda, de Júlia Solé Oliveras (2020) i Summer Hit, de Berthold 

Wahjudi (Munich, 2018), premiat a diversos festivals internacionals i al Palm Springs 

Festival, i ha estat part del repartiment del llargmetratge Color de gos com fuig (UPF, 

2020) i de la sèrie Com si fos ahir (TV3, 2019). Compagina la interpretació amb 

l'escriptura. 
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BIOGRAFIA 

Mariantònia Salas 

intèrpret 
 

Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat de text a l’Institut del Teatre de Barcelona 

l’any 2017. El mateix any es certifica com a professora de la tècnica de veu Fitzmaurice 

Voicework®. Des de llavors ha treballat amb artistes emergents en obres com Rosa 

Mutabilis, escrita i dirigida per Sadurní Vergés amb una petita gira per Catalunya, Ànsia 

de Sarah Kane, dirigida per Júlia Barceló. Al 2017 estrena Bombers de Jean-Benoît 

Patricot, dirigit per Jordi Vilà, obra amb la qual és guardonada amb el premi a millor 

interpretació femenina de les Illes Balears (ATAPIB). El mateix any participa al projecte 

Això és un drama al Teatre Romea amb Llops. Al 2019 treballa amb Raimon Molins en 

una reposició de Ricard III a La Seca-Espai Brossa i amb Alícia Gorina en un experiment 

escènic al Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett amb el text Els ulls dels altres, de 

Sadurní Vergés. A més a més, treballa com a col·laboradora a Mallorca Literària amb 

diferents projectes des de 2018. Actualment està engegant la seva pròpia companyia La 

Filla del Capità amb l’espectacle Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres? Combina 

la seva feina d’actriu amb la docència d’expressió oral i veu a Moveo. 
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Fitxa artística 

 

DOCUDRAMA ESCÈNIC A PARTIR DE 

El mal de la joventut de Ferdinand Bruckner 

  

IDEA I DIRECCIÓ 

Juan Carlos Martel Bayod 

  

INTÈRPRETS 

Emma Arquillué Irene 

Guillem Balart Freder 

Francesc Marginet Sensada Petrell 

Elena Martín Désirée 

Martina Roura Lucy 

Mariantònia Salas Maria 

  

DRAMATURGISTA 

Íngrid Guardiola 

  

ESPAI ESCÈNIC 

Bibiana Puigdefàbregas 

  

VESTUARI 

Adriana Parra 

 

CARACTERITZACIÓ 

Núria Llunell 

  

IL·LUMINACIÓ 

Marc Lleixà (AAI) 

  

VÍDEO 

Joan Rodón (dLux.pro) 

  

ESPAI SONOR 

Lucas Ariel Vallejos 

  

ASSESSORA DE MOVIMENT 

Lali Ayguadé 

  

CONCEPTE, GUIÓ I DIRECCIÓ DE LES 

CÀPSULES VISUALS 

Els alumnes de la UPF Ana Bovino, Marta Duran, 

Agustín Flores, Mateo Gómez, Ruth Grégori, 

Carolina Plata i Jimena Sánchez  

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Las Kellys, Roxana Hernández, Lluís Marquès, 

Moha Amazian, Maider Lasa, Nerea Montmany, 

Genera, Neus Soler, Marta Farrés, Marina 

Alegre, Nuria Moreno, Berta García, Adriana 

Fuertes, Joaquim Domènech Canadell, Cristina 

Esquerre Hernández, Aitana Nuñez Bagur, Ángel 

Serna Pareja, Sergio Monsalve, Xavi Oliva, 

Sergio Ramon, André Robert, Manu Solís, 

Nicolás Tabilo i Peluquería de Faisal 

  

PRODUCCIÓ DELEGADA 

Jordi Balló - UPF 

  

AJUDANTA DE DIRECCIÓ 

Júlia Valdivielso 

  

AJUDANTA D'ESCENOGRAFIA 

Alba Paituví 

  

AJUDANTA DE VESTUARI 

Carlota Grau 

 

AJUDANT DE SO 

Iker Rañé 

  

ALUMNE EN PRÀCTIQUES DEL MUET 

Xavier Sisquella 

 

CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIA 

Arts-cènics 

  

PRODUCCIÓ 

Teatre Lliure 

  

EN COL·LABORACIÓ AMB 

Màster en Documental de Creació de la 

Universitat Pompeu Fabra  

 

AGRAÏMENTS 

Mercè Aránega i Ramon Madaula
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Informació 

pràctica 

 
IDIOMA 

Català 

 

DURADA APROXIMADA 

1 h 45’ 

 

HORARIS 

De dimecres a dissabte a les 19.00 h 

Diumenge a les 18.00 h 

 

ACCESSIBILITAT 

A partir del 14/03, sobretítols en castellà i 

anglès aquell diumenge i cada dissabte 

12/03 i 26/03 sobretítols adaptats 

19/03 i 02/04 audiodescripció 

  

COL·LOQUIS 

12/03 prefunció moderat per Ignasi Cristià 

de l’Ad’EC 

04/04 postfunció 

 

EDAT RECOMANADA 

A partir de 16 anys 

  

 

 

 

 

 

 

 

LLOC 

Montjuïc. Sala Fabià Puigserver 

 

LLIURE AL SOFÀ 

A partir de l'01/04 al Lliure online 

 

XARXES  

#LaMalaltiaLliure 

#ElLliureDelFutur 

 

 

CONTACTE 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

Mar Solà 

M. 675 44 98 86 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

https://www.lliureonline.com/la-malaltia-juan-carlos-martel
https://twitter.com/hashtag/LaMalaltiaLliure?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ElLliureDelFutur?src=hashtag_click
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure/
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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Col·laboradors i patrocinis 


