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El primer espectacle del dramaturg i 
director Alfredo Sanzol com a director del 
Centro Dramático Nacional arriba a 
Barcelona acabat d’estrenar.  
 
Basant-se en la història real del seu pare, 
Sanzol elabora un relat de creixement i de 
transformació personal que simbolitza  el 
de tota una societat: deixar el sacerdoci als 
anys 60 a l’Estat espanyol era un sisme 
personal, familiar i polític. Un espectacle 
que vol donar llum i retornar la dignitat a 
totes les persones que van decidir canviar 
de vida i s’hi van arriscar. 
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Sinopsi 
 
Es tracta de la història de Jorge Arizmendi, un capellà navarrès de trenta-tres anys que al 
1963, gràcies als canvis sorgits del Concili Vaticà II, decideix canviar de vida, penjar els 
hàbits i viatjar als Estats Units a aprendre anglès i màrqueting. El lloc en el qual aterra es 
diu Orange, a l'estat de Texas. Allà, una congregació de pares escolapis l'ajuda a trobar 
feina com a venedor d'aspiradores. Un dels llocs que visita és un ranxo en què viu un 
matrimoni que ha patit recentment la mort d'un fill. Aquest fill resulta que era físicament 
igual que en Jorge fins al punt que els ranxers, al veure’l, creuen estar veient el seu fill i li 
fan la següent proposta: "Si et quedes a viure amb nosaltres, quan morim, aquest ranxo 
serà teu". 

 
 
 
 

FOTOS 
https://www.teatrelliure.com/ca/progr
amacio/tots-els-espectacles/el-bar-
que-se-trago-todos-los-espanoles  
 
VÍDEO TRÀILER 
https://www.youtube.com/watch?v=i
cw2OY2FlqE  
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En paraules del director 
 
 
A l’inici dels anys seixanta del segle passat, l’Església va promoure una petita revolució 
de conseqüències històriques en facilitar els procediments que donaven la dispensa a 
aquells sacerdots que volien deixar de ser-ho. Milers de sacerdots, per una causa o altra, 
es van acollir arreu del món, i a Espanya també, a aquesta novetat promoguda per Joan 
XXIII i Pau VI. Entre ells, s’hi trobava el meu pare. Evidentment, no he explicat la realitat 
tal i com va ser. Pot ser que la realitat sempre superi la ficció, però la ficció fa que la 
realitat tingui significat i, per aportar significat, m’he servit de les històries de viatges i 
d’aventures que explicava el meu pare. I, a partir d’elles, he creat la vida de Jorge 
Arizmendi. De totes maneres, per no obrir conjectures ni comentaris sobre els 
esdeveniments certs en què m’he basat i els que m’he inventat, diré que: és cert el viatge 
a Orange, Texas. És inventat que conegués en Martin Luther King. És certa la història 
dels ranxers. És inventat que conegués la meva mare a San Francisco. És cert Sant 
Martin de Unx. És inventat que la meva mare es quedés embarassada abans de casar-
se. És inventat el viatge a Roma. És inventada l’escena amb el bisbe. És inventat Patxi 
Elizondo. És inventat que perdés la virginitat amb Margaret Miller... En fi, com es pot 
veure, la realitat ofereix oportunitats per desenvolupar històries, però no les dona 
mastegades.  
 
El bar que se tragó a todos los españoles és la meva primera creació com a director del 
Centro Dramático Nacional. L’objectiu número u del meu projecte al capdamunt de la 
institució és promoure la dramatúrgia contemporània espanyola, precisament per poder 
continuar donant veu a tots els qui no en tenen, i també a tots els qui no en van tenir. La 
història de Jorge Arizmendi és una història de creixement i de transformació personal 
que simbolitza la història de creixement i transformació personal de tota una societat. El 
meu pare sempre ens va explicar moltes històries de la seva vida, però mai ens va 
explicar la principal. Penjar els hàbits el 1963 a Espanya implicava un sisme personal, 
familiar i polític. Aquesta obra vol donar llum i retornar la dignitat a tots aquells homes i 
dones que van decidir canviar de vida i que es van arriscar a fer-ho.. 
 
 
Alfredo Sanzol 
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La premsa ha dit... 
 
 
“Feia temps que no vèiem una comèdia combinar tant bé el riure i l’emoció”. 
 
Marcos Ordoñez, El País 
 
 
 
“Una fascinant peça teatral amb tots els ingredients que se li han d’exigir a una bona 
obra: entretinguda, divertida, nostàlgica, tendra, amable, feridora, és reflexiva, 
interrogant, bella. Està, a més, magníficament interpretada i intel·ligentment dirigida.  
Alfredo Sanzol és un dels noms imprescindibles de la dramatúrgia contemporània 
espanyola”. 
 
Julio Bravo, ABC 
 
 
 
“Són fascinants, brillants, les interpretacions dels nou actors en escena”. 
 
José Miguel Vila, Diario Crítico 
 
 
 
“Un bonic cant a la senzillesa de la gent que és precisament això: senzilla, autèntica. Un 
cant als principis – molt corrents en aparença, però extraordinaris en el fons – que guien 
els passos d’aquesta gent per el món”. 
 
Raúl Losanez, La Razón 
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ENTREVISTA 

Parlant amb l’Alfredo  
Sanzol 
 
Què té de realitat i de ficció el personatge de 
Jorge, basat en la figura del teu pare? 

De real té que es tracta d'un sacerdot 
navarrès que el 1963 decideix viatjar als 
Estats Units per apartar mentre s'espera que 
arribi la dispensa que ha sol·licitat al Vaticà 
per deixar de ser capellà. Tota la resta és 
inventat. Tot, menys el més surrealista de 
l’espectacle que és veritat: al meu pare sí que 
li van oferir uns ranxers deixar-li el ranxo en 
herència, si es quedava a viure amb ells. 

  
Per què aquest títol? 

A Espanya els bars formen part de la 
geografia del país. Són llocs de reunió que 
fem servir per a tot. Des d'una celebració a 
una reunió de treball. Són llocs d'espera i de 
reflexió. Són refugis. També són laboratoris 
socials perquè en ells s'ajunten persones de 
tot tipus d'ideologia i classe social. D'alguna 
manera, un bar simbolitza el país sencer. 

  
Parlaries de l'espectacle com una comèdia? 

Dir que és una comèdia no seria exacte, 
perquè hi ha altres gèneres també.  
Crec que el teatre modern, la ficció en 
general, crea obres que permeten la barreja 
de gèneres i aquesta té drama, aventura, 
viatge i també comèdia. 

  
L'obra ens parla sobre la llibertat i el dret a 
escollir. Com viu el protagonista aquesta 
llibertat després de deixar el sacerdoci en els 
anys 60? 

L'espectacle és un intent de reflexionar sobre 
la idea de llibertat que es va anar creant als 
anys seixanta i de la qual nosaltres en som 
hereus. A Espanya, la dictadura era un gran 
obstacle per a l'exercici de la llibertat civil i 
això suposava un fre a la llibertat íntima, la 
qual consisteix a construir el propi destí. El 
poder de l'Estat dictatorial condicionava la 
vida i la mort de les persones. 

  
Som més o menys lliures ara? 

Som més lliures sobre el paper, però la 
llibertat segueix sent una cosa que hem de 
construir cada dia. Una cosa que hem 
d'aprendre cada dia. La llibertat té límits quan 
topa amb la llibertat dels altres. Es tracta 
d'una compensació de drets.  
També cal vigilar la manera en la qual 
s'intervé la llibertat ni que sigui de manera 
tangencial, etc. L'ésser humà sempre haurà 
de lluitar per la seva llibertat, perquè sempre 
hi haurà altres éssers humans que la voldran 
limitar per expandir la seva cobdícia. 
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BIOGRAFIA 

Alfredo Sanzol 
director 
 
Nascut el 1972, és autor i director de teatre, llicenciat en Dret per la Universitat 
de Navarra i en Direcció d’Escena per la RESAD. La seva obra es caracteritza 
per l’ús del sentit de l’humor, la recerca d’un estil formal propi amb el qual 
plantejar els problemes de la seva biografia personal i social i el compromís 
amb la investigació de noves estructures dramàtiques. Amb un coneixement 
profund de l’ofici teatral, al llarg de la seva carrera teatral ha combinat la 
direcció dels seus propis textos amb la dels clàssics que ell mateix adapta. 
 

Va començar a dirigir el Centro Dramático Nacional el gener de 2020, 
representant un nou pas en una trajectòria que va començar fa 20 anys amb 
Como los griegos, de Steven Berkoff, i en la qual destaquen títols com Sí, pero 
no lo soy, En la luna, Días estupendos, La calma mágica, La ternura i La 
valentía, entre d’altres. Ha dirigit muntatges teatrals per a centres públics com 
el CDN, la CNTC o el Teatro de la Zarzuela: Luces de bohemia (2018), La 
dama boba (2018), La calma mágica (2014), Esperando a Godot (2013) o El 
barberillo de Lavapiés (2019). Sanzol va rebre el 2017 el Premi Nacional de 
Literatura Dramàtica per la seva obra La respiración. El 2018 va guanyar el XII 
Premi Valle-Inclán de Teatre per La ternura i el 2016 va rebre el Premi de 
Teatre de la Comunitat de Madrid. També ha rebut cinc premis Max: el 2011 a 
la categoria de Millor Autor Teatral en Català o Valencià per Delicades, i el 
2012 i 2013 a la categoria de Millor Autor Teatral en castellà per Días 
estupendos i per En la luna, respectivament. Per aquesta última va rebre el 
Premi Ceres al Millor Autor Teatral el 2012.  
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BIOGRAFIA 

Francesco Carril 
intèrpret  
 
Llicenciat per la RESAD, Brugges (Bélgica), Amherst (USA) i Windsor 
(Canadà). Des de 2008 col·labora amb la companyia danesa Odin Teatret, 
dirigida per l’Eugenio Barba. El 2009 participa a la segona promoció de la 
Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, passant després a formar part 
del repartiment de la CNTC. Ha col·laborat amb Vicente Fuentes com a 
assistent al Taller de Verso, organitzat pel Festival de Almagro. 
 

Com a actor ha treballat, entre d’altres, en els següents muntatges de teatre 
clàssic: Bodas de sangre, dirigida per Pablo Messiez; El alcalde de 
Zalamea, dirigida per Helena Pimenta; Montenegro, dirigida per Ernesto 
Caballero; El mercader de Venecia, dirigida per Eduardo Vasco; La cortesía 
de España, dirigida per Josep Maria Mestres; Noche de reyes, de 
Shakespeare, dirigida per Eduardo Vasco; Entremeses Barrocos, Todo es 
enredos amor, de Diego Figueroa; Córdoba, amb direcció de Álvaro Lavín o 
La moza de cántaro, de Lope de Vega, dirigida per Eduardo Vasco. 
 

El 2007 funda la seva companyia, Teatro- Saraband, amb la qual ha 
estrenat tres muntatges a Madrid, Londres i Roma (Fragmentos, Fedra i Las 
mejores intenciones). Com a professor, treballa a l’Aula de Teatre de la 
Universitat Carlos III de Madrid, a l’escola Estudio Interactivo, a l’Escola 
Europea de Coaching i al Teatre de Cámara Cervantes, on ha sigut 
assessor vocal a tres de les seves produccions. 
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BIOGRAFIA 

Elena González 
intèrpret  
 
Formada a la RESAD amb Willyam Layton i Miguel Narros i a l’escola 
de moviment de Mar Navarro i Andrés Hernández. Va fer el seu primer 
muntatge professional a La Abadía, formant part del repartiment del  
Retablo de la avaricia la lujuria y la muerte de Ramón María del Valle-Inclán. 
Ha treballat amb Sergi Belbel, Ramón Simó, Gerardo Vera, Jesús Cracio, 
Antonia García, Esteve Ferré, Antonio Castro Gijosa, Salva Bolta o Vanessa 
Espín. 
 

Ha format part de la companyia Ultramarinos de Lucas. Sobretot ha treballat 
amb Alfredo Sanzol en textos escrits i dirigits per ell: Risas y destrucción; Sí, 
pero no lo soy; Días estupendos; La Ternura o Edipo Rey.  
 

En el món audiovisual ha participat a la sèrie Centro médico, Arde Madrid i 
Skam. També ha participat en curts com: Mi amor vive en las alcantarillas, 
Tercera oportunidad, Closet i Cómplices. 
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BIOGRAFIA 

Natalia Huarte 
intèrpret 
 
Llicenciada en interpretació per la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid (2007-2011). L’any 2011 viatja a Nova York per tal de completar la 
formació a The Michael Chekhov Acting Studio. Des de 2012 ha treballat 
com a actriu a muntatges com Delicuescente Eva, direcció de Carlota 
Gaviño (2020); Nise, la tragedia de Inés de Castro, direcció d’Ana Zamora 
(2019); Mercaderes de Babel, direcció de Carlos Aladro (2019); La valentía, 
direcció d’Alfredo Sanzol (2020) i amb directors com Helena Pimenta, 
Miguel del Arco i Josep María Mestres, entre d’altres 
 
Amb el muntatge de El perro del hortelano, dirigit per Helena Pimenta, va 
guanyar el Premi Ercilla 2019 a millor actriu revelació. Ha compaginat el 
camí teatral amb diferents projectes audiovisuals com Amar es para 
siempre, Servir y proteger i curtmetratges com Escala en Madrid, amb el 
qual va guanyar el premi a millor actriu a la VII edició del FIBABC. 
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BIOGRAFIA 
David Lorente 
intèrpret 
 
Debuta com a actor el 1994 amb la Compañía de Teatro de la Danza (La 
zapatera prodigiosa, dir. Luis Olmos). Des de llavors, també participa en altres 
muntatges d’Olmos, com El enfermo imaginario (1999) i El verdugo (2000).  
 

Treballa amb el CNTC i amb Ernesto Caballero com a director a Sainetes  
(2006), Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal, (2007), La 
comedia nueva o el café (2007) o La fiesta de los jueces (2008). Dins la mateixa 
companyia i amb la direcció d’Helena Pimenta, participa en El perro del hortelano 
(2011), La vida es sueño (2012), Donde hay agravios no hay celos (2015), El 
alcalde de Zalamea (2016) i La verdad sospechosa (2014), amb la qual va ser 
nominat als premis de la Unión de actores.  
 

Entre els seus últims treballs al teatre trobem: Naufragios de Alvar 
Núñez (dir. Magüi Mira); Billy Elliot; Consentimiento, de Nina Raine (dir. Magüi 
Mira); Festen, de Thomas Vinterberg i Mogens Rukov (dir. Magüi Mira); Jácara 
de pícaros, amb dramatúrgia i direcció de Borja Rodríguez i Los espejos de don 
Quijote, amb dramatúrgia i direcció d’Alberto Herreros, estrenat al Festival 
Internacional Cervantino de Guanajuato (Mèxic, 2016). En cinema, ha participat a 
El reino (dir. Rodrigo Sorogoyen), El sueño de Iván (dir. Roberto Santiago), 
¿Estás ahí? (dir. Roberto Santiago), Leo (José Luis Borau), Entre las piernas (dir. 
Manuel Gómez Pereira) i Los años bárbaros (Fernando Colomo). A la televisió, 
l’he vist a Antidisturbios, Servir y proteger, Los Serrano, El Comisario, Aída, La 
que se avecina, Tierra de Lobos, El hombre de tu vida, Amar en tiempos 
revueltos, Víctor Ros, Los hombres de Paco, Con el culo al aire o Vergüenza.   
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BIOGRAFIA  

Núria Mencía 
intèrpret  
 
Nascuda a Madrid, va cursar la Diplomatura en Interpretació a la RESAD i també 
va estudiar Comèdia de l’Art amb Carlo Boss i Tècniques Vocals amb Alfonso 
Romera, Rui de Luna, Vicente Fuentes i al Taller de Músics. 
 

Ha estat nominada als Premis Max en cinc ocasions, obtenint el guardó per La 
respiración d’Alfredo Sanzol. Per aquest paper també va obtenir el Premi Ercilla 
de Teatre 2016. Va ser nominada per San Juan, de Max Aub (dir. Juan Carlos 
Pérez de la Fuente); Madre, el drama padre, de Sergi Belbel, El Matrimonio de 
Boston, de David Mamet (dir. José Pascual) i En la luna d’Alfredo Sanzol. També 
ha optat a tres premis atorgats per la Unión de Actores i n’ha obtingut un per la 
seva interpretació a San Juan. Ha treballat a Maridos y mujeres de Woody Allen, 
(dir. Àlex Rigola) o Hamlet, de W. Shakespeare (dir. Eduardo Vasco), entre 
d’altres. 
 

En cinema, l’hem vist recentment a Formentera Lady, dirigida per Pau Durá i a 
Los del túnel, dirigida per Pepón Montero. Cal destacar la seva interpretació com 
a protagonista a La soledad, de Jaime Rosales, que va obtenir el Premi Goya a 
la Millor Pel·lícula, així com la participació a Temporal, El patio de mi cárcel, 
Lanoche de los girasoles, Piedras o Báilame el agua, entre d'altres. Així mateix, 
l’hem vist en nombroses sèries de televisió com Hermanas, Tirando a dar, La 
Princesa de Éboli o El Comisario. Darrerament, l’hem vist a la primera temporada 
de Vota a Juan i a la sèrie Criminal.   
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BIOGRAFIA 

Jesús Noguero 
intèrpret 
 
Alumne destacat de qui és el seu mestre: Jorge Eines. Va passar a ser l’actor 
protagonista de sis dels seus espectacles (La gaviota o Bodas de sangre). Abans i 
després del trobar-se amb Eines, ja tenia una àmplia formació en diferents àmbits i 
disciplines (cos, música, veu…) que el converteixen en un actor molt versàtil. Les seves 
feines més recents al teatre són Naufragios d’Alvar Núñez (dir. Magüi Mira); Espejo de 
víctima, de Ignacio del Moral (dir. Eduardo Vasco); Luces de bohemia, de Ramón María 
del Valle-Inclán (dir. Alfredo Sanzol); Los otros Gondra (relato vasco), de Borja Ortiz de 
Gondra (dir. Josep Maria Mestres); Ensayo, amb text i direcció de Pascal Rambert; La 
noche de las tribadas, de Per Olov Enquist (versió i dir. Miguel del Arco); Consentimiento, 
de Nina Raine (dir. Magüi Mira) o Un tercer lugar de Denise Despeyroux.  
 

Ha participat en una vintena de pel·lícules com La voz dormida de Benito Zambrano, 
Princesas de Fernando León, Hoy no se fía, mañana sí de Francisco Avizanda, La 
corona partida de Jordi Frades, Intacto de Juan Carlos Fresnadillo, El caballero don 
Quijote de Gutiérrez Aragón o Shevernatze de Pablo Palazón, amb la qual va obtenir el 
premi a Millor Actor del festival internacional de cine de Peñíscola 2008. 
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BIOGRAFIA 

Albert Ribalta 
intèrpret  
 
Diplomat en Interpretació per l’Institut del Teatre de Terrassa i en Direcció 
de Cine pel CECC. En teatre ha treballat, entre d’altres, amb els directors 
Manuel Dueso, Julio Manrique, Josep Maria Mestres, Oriol Broggi, Carlota 
Subirós, Carol López, Xicu Massó, Ferran Madico i Àlex Rigola. 
 

Amb T de Teatre ha participat en els muntatges Delicades i Aventura!, 
d’Alfredo Sanzol i Premis i càstigs, de Ciro Zorzoli, i a la sèrie de televisió 
Jet Lag (6 temporades). Ha coescrit amb Xavier Mira i Marta Pérez els 
muntatges Nelly Blue i Operació Moldàvia, dirigits per Marta Pérez i 
interpretats per ell i Mira. També va participar a Jerusalem sota la direcció 
de Julio Manrique.  
 

A la televisió, l’hem vist a Nit i dia, 39+1, KMM, La Sagrada Família, Via 
Augusta, Plats bruts, Set de nit, Aída, Hospital Central i La noche 
americana. En cinema, ha treballat a pel·lícules com El club de los buenos 
infieles de Lluís Segura, La maniobra de Heimlich de Manolo Vázquez, El 
gran Vázquez d’Óscar Aibar, 13 días de octubre de Carlos Marqués i 7 
razones para huir de Gerard Quinto, Esteve Soler i David Torras  
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BIOGRAFIA 

Jimmy Roca 
intèrpret 
 
Actor de cinema, teatre i televisió. Nascut a Badajoz, de pares guineans, va 
estudiar art dramàtic i dansa moderna a Madrid i va debutar al cinema com 
a protagonista d’El traje, dirigida per Alberto Rodríguez. 
 
Actualment el podem veure a la sèrie Deudas (A3) i Cuéntame (TVE). Al 
teatre, entre d'altres obres, ha protagonitzat Alguien silbó y despertó un 
centenar de pájaros dormidos, dir. Antonio de Paco; El tren del holandés, 
dir. Pedro Casablanc o la versió teatral de la pel·lícula Intocables, dir. Garbi 
Losada. 
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BIOGRAFIA 

Camila Viyuela 
intèrpret 
 
Va començar els seus estudis a l'Escola de Mar Navarro i Andrés 
Hernández. Va seguir la seva formació teatral a l’Estudi de Juan Codina i ha 
fet diversos cursos d’interpretació, cant i música.  
 

A nivell professional, comença a treballar sota la direcció de Natalia 
Hernández, l’any 2012, fent De buena familia. Aquell mateix any participa a 
La Española inglesa dirigida pel Miguel Cubero. El 2014 interpreta el paper 
de Rosita a El viaje a ninguna parte, dirigida per la Carol López al Centro 
Dramático Nacional; ha participat a Maribel y la extraña família, dirigida pel 
Gerardo Vera i a Tamaño familiar, sota la direcció de Quino Falero. El 2015 
estrena al Teatro de La Abadía La Respiración, escrita i dirigida per l’Alfredo 
Sanzol, amb la qual va estar de gira fins el 2017. 
 

El 2017 va treballar a la sèrie Matadero emesa el 2018 a Antena 3. El 2019 
va participar a Top Girls, al Teatro Valle-Inclán i a Mi película italiana, al 
Teatro Español. 
 

Actualment està de gira amb Solo un metro de distancia d’Antonio. C. 
Guijosa, amb Un animal en mi almohade, de Vanessa Espín, i amb El 
tiempo todo locura, de Félix Estaire. 
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Fitxa artística 
 
AUTORIA I DIRECCIÓ 
Alfredo Sanzol 
  
COMPANYIA 
Centro Dramático Nacional 
  
INTÈRPRETS 
Francesco Carril, Elena González, Natalia 
Huarte, David Lorente, Nuria Mencía, Jesús 
Noguero, Albert Ribalta, Jimmy Roca i Camila 
Viyuela 
  
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 
Alejandro Andújar 
  
IL·LUMINACIÓ 
Pedro Yagüe 
  
CARACTERITZACIÓ 
Chema Noci 
  
ESPAI SONOR 
Sandra Vicente 
  
MÚSICA 
Fernando Velázquez 
  
MOVIMENT ESCÈNIC 
Amaya Galeote 
  
AJUDANTES DE DIRECCIÓ 
Raquel Alarcón i Beatriz Jaén 
  

AJUDANT D’ESCENOGRAFIA 
Carlos Brayda 
  
AJUDANT D’IL·LUMINACIÓ 
Antonio Serrano 
  
AJUDANT DE VESTUARI 
María Albadalejo 
  
ASSISTENT D’ESCENOGRAFIA I VESTUARI 
Lola Rosales 
  
ALUMNA EN PRÀCTIQUES DE LA RESAD 
Iria Ortega 
  
CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA 
Pascualin Estructures, Mambo Decorados i 
Jorba Miró 
  
AMBIENTACIÓ ESCENOGRÀFICA 
Sfumato 
  
UTILLATGE 
Hijos de Jesús Mateos i May Servicios para el 
espectáculo 
  
CONFECCIÓ DE VESTUARI 
Maribel Rodríguez Hernández 
  
PRODUCCIÓ 
Centro Dramático Nacional 
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Informació 
pràctica 
 
 
HORARI 
De dimecres a diumenge a les 18.00 h  
   
PREUS  
De 9 a 29 €  
   
IDIOMA  
Castellà  
   
DURADA  
3 h  
   
LLOC  
Sala Fabià Puigserver  
   
XXSS  
Elbarquesetragóatodoslosespañoles#  
#AlfredoSanzol 
#CentroDramático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 666 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Col·laboradors i patrocinis 

 


