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La directora Magda Puyo s’endinsa en 
l’univers de Caryl Churchill, una de les 
veus més experimentals de la dramatúrgia 
anglesa, amb aquesta peça estrenada l’any 
2016 al Royal Court de Londres sota el títol 
Escaped Alone. I només jo vaig escapar-ne 
és la primera i única traducció feta fins ara 
a tot l’Estat d’aquesta peça.  
 
Una visió de com la catàstrofe pot entrar –
o no– en les nostres bombolles socials, 
avui més viva que mai i interpretada per 
quatre grans bèsties de l’escena: Muntsa 
Alcañiz, Lurdes Barba, Imma Colomer i 
Vicky Peña. 
 
Una coproducció de Temporada Alta i el 
Teatre Lliure. 
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Sinopsi 
 
La Sally, la Vi i la Lena fan petar la xerrada assegudes al jardí mentre prenen el te. La 
senyora Jarrett ve del carrer i s’afegeix a la reunió. Totes quatre han fet o ratllen la 
setantena. Enraonen fins que senyora Jarret pren la paraula i els parla d’uns fets 
apocalíptics. El patró de conversa es repeteix i es repeteix fins desembocar en les 
confessions més íntimes i les pors de cadascuna.  

 
 
 
 

FOTOS 
www.teatrelliure.com/ca/programaci
o/tots-els-espectacles/i-nomes-jo-
vaig-escapar-ne 
 
VÍDEO TEASER 
www.youtube.com/watch?v=b8ucK
c035Zk   
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En paraules de la directora 
 
 
Caryl Churchill, l’autora més influent del teatre anglès contemporani, ens ofereix en cada 
una de les seves peces un laboratori poètic molt personal, una contínua experimentació 
formal i una mirada feminista i crítica sobre la societat noeliberal i les conseqüències 
nefastes que el capitalisme comporta en la vida dels ésser humans i en el planeta que 
els acull.  
 
I només jo vaig escapar-ne, estrenada al Royal Court l’any 2016, és una obra 
premonitòria, increïblement visionaria de la crisi actual. Una obra divertida, tendra i 
alhora pertorbadora i fosca. 
 
Quatre meravelloses actrius per quatre personatges increïbles. Juntes, quatre dones, 
que s’apropen o ja tenen la setantena, fan front a través de la seva resiliència a un món 
que sembla arribar a la seva fi. Els diàlegs, espontanis, creuats, informals, són com 
pinzellades que dissenyen un món que ens és familiar: els negocis tancats i tapiats, les 
dificultats de l’univers tecnològic, la violència de gènere, l’amoralitat de les guerres, la 
destrucció de la natura. Tot sota un vel de normalitat que l’espectador va descobrint i que 
admet diverses lectures que ens interroguen i no ens permeten respostes fàcils. 
 
Te i catàstrofe, sentencia l’autora: Una tarda qualsevol aquestes quatre dones “tancades 
a l’aire lliure”, esmicolen sense cap censura els seus secrets en monòlegs extraordinaris, 
cadascuna amb les seves catàstrofes íntimes: Sally, amb una fòbia desmesurada cap els 
gats,; Vi, que ha assassinat accidentalment al seu marit maltractador i es veu apartada 
del seu fill després de passar sis anys a la presó, i Lena, depressiva i agorafòbica. La 
Senyora Jarrett, el personatge que arriba de fora, ens descriu un escenari apocalíptic, un 
malson surrealista que ens transporta a l’infern, al caos: els ésser humans s’objectiven, 
els animals s’antropomorfitzen, els objectes cobren vida, la natura segueix un curs 
diferent al que experimentem a la realitat; desordre antinatural i incomprensible per la 
humanitat. Però malgrat tot, segures, tranquil·les, iròniques, semblen trobar la pau, 
l’harmonia i les ganes de viure o de resistir en la seguretat de l’espai comunitari que els 
ofereix la companyia de les altres en aquest jardí serè però inquietant. 
 
Cataclismes íntims, conflicte global, desastre ecològic: Churchill combina amb una gran 
senzillesa i economia de llenguatge les preocupacions fonamentals de la nostra època, 
transitant del domèstic al global, del personal/privat al públic/polític. I ens proposa a 
través d’una distòpia la possibilitat de canviar el rumb de la humanitat mentre encara hi 
hagi temps per fer-ho. 
 
 
Magda Puyo 
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ENTREVISTA 

Parlant amb Magda Puyo 
 
Per què representar Caryl Churchill? 

Caryl Churchill és una de les dramaturgues 
vives més importants a nivell mundial. 
Probablement, és la més important. Fa més 
de cinc dècades que escriu i a data d’avui, 
amb 82 anys, continua en actiu. Quasi és 
coetània de Harold Pinter, però no ha rebut la 
mateixa atenció que ell fora del Regne Unit. 
Cal reivindicar-la sempre. És un exemple 
d’autora tossuda que no ha deixat mai 
d’experimentar amb la forma i el llenguatge, i 
alhora ha estat sempre compromesa 
políticament en qüestions de feminisme, 
relacions de poder, neoliberalisme i 
socialisme i ecologia. 

 
Què fa especial I només jo vaig escapar-ne? 

El treball de la Churchill sempre ha estat molt 
complex. Parteix d’un impuls activista, 
d’emancipació, però també deconstrueix en el 
sentit que desmantella les solucions fàcils. 
L’experimentació sempre l’acompanya i et 
convida a fer propostes teatrals que passen 
pel realisme, l’expressionisme o fins i tot per  
l’absurd, i que, en 60 minuts, permeten 
incloure una gran quantitat de temes i codis 
escènics. També m’atrau la llibertat amb què 
parlen els seus personatges: no hi ha 
censura, són lliures en les seves opinions. 
Diàlegs ràpids, vívids, on les experiències es 
barregen, sempre com grans pinzellades 
inacabades que l’espectador ha de 
reconstruir; experiències íntimes i personals, 
però també globals. Un món de desitjos, pors, 
petits plaers i grans frustracions. I sempre 
amb la ironia i la contradicció com a eines de 
pensament. 

 
El context amb trets apocalíptic i gairebé 
surrealista de l’obra té punts en comú amb la 
situació pandèmica viscuda? 

I només jo vaig escapar-ne és una obra 
visionària. L’autora la va escriure l’any 2016, 
quan ningú havia sentit a parlar mai de la 
pandèmia. L’obra ens parla molt directament 
de l’ara i l’aquí. Fa por pensar que fa dos 

anys l’obra era pura ficció i ara hi podem 
veure connexions molt reals amb el que està 
passant. Tot i així no penso que sigui una 
obra pessimista, crec que ens convida a 
canviar, a lluitar, a no resignar-nos i a actuar. 

 
La peça posa en escena a quatre personatges 
femenins i d’a prop la setantena. Cal donar 
més veu a aquest segment de població? 

Crec que el fet d’escriure una obra per quatre 
dones a l’entorn de la setantena és una 
reivindicació política. Tot i no ser un text 
explícitament feminista, com altres de les 
seves obres, ens mostra com la possibilitat de 
supervivència està en elles, malgrat no ser 
productives pel món hipercapitalista, que les 
abandona a l’oblit. Són elles amb la seva 
resiliència les que ens fan conscients de la 
situació per poder aturar la destrucció. 

 
Com vas escollir el repartiment? 

Volia treballar amb bones actrius i que 
s’aproximessin a l’edat que demana l’autora a 
l’espectacle. Però, sobretot, m’interessava 
que fossin dones inquietes i amb una mirada 
crítica de la realitat. 

 
Què veurà l’espectador? 

L’espectador pot veure, escoltar i gaudir d’un 
enigma que forma part de la nostra vida 
quotidiana i també de l’esdevenir mundial, a 
través del pensament utòpic, que es 
manifesta en el relat d’una distòpia que actua 
com a advertència per poder canviar alguna 
cosa del caos d’aquest món que hem 
construït. Això sí, amb un humor molt especial 
i amb uns personatges únics per la seva 
força, la seva ràbia i la seva tendresa. 

 
Com t’imagines la fi del món? 

La fi del món no em preocupa; algun dia hem 
de desaparèixer. En tot cas, em preocupa 
l’agonia de la raça humana... i prefereixo no 
imaginar-me-la. Opto per seguir lluitant per 
una vida humana més digna i més justa. La fi 
ja arribarà, suposo.  
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BIOGRAFIA 

Caryl Churchill 
autora 
 
Caryl Churchill s’ha convertit en la dramaturga britànica més representada 
arreu. Filla d’un dibuixant de vinyetes polítiques i d’una model, a causa de la 
segona Guerra Mundial es trasllada, als onze anys, a Montreal (Canadà), on 
hi viu durant set anys. El 1956, torna a Anglaterra per estudiar al Lady 
Margaret Hall de la Universitat d’Oxford. Llicenciada en literatura anglesa, 
no és fins a la maduresa que no es dedica de ple al teatre vinculant-se a 
grups de renom com The Joint Stock Theatre i el Monstruous Regiment o a 
teatres com el Royal Court. La seva màxima ha estat sempre no repetir-se 
mai en continguts i jugar amb l’experimentació formal. 
 

Però Churchill no ataca mai frontalment la temàtica (que va des del 
feminisme al comunisme, passant per la deconstrucció del nucli familiar, 
l’imperialisme, la revolució sexual, la guerra o el capitalisme) sinó que 
l’aborda des d’un punt de vista teatral innovador. Així, en ella res és 
previsible, ergo tot és teatral. 
 

El 1958 estrena Downstairs, la seva primera obra, amb la qual guanya un 
premi del Sunday Times National Union of Students Drama Festival. En 
acabar els estudis es casa i es dedica a la vida familiar. Continua, però, la 
seva activitat escrivint per a la BBC Radio. Destaquen d’aquest període les 
peces The Ants (1962), Lovesick (1967) i Abortive (1971). El 1972 fa una 



 
 

8 
  

versió televisada de The Judge's Wife també per a la BBC, i estrena la seva 
primera producció teatral professional, Owners, al Royal Court Theatre de 
Londres d’on serà dramaturga resident el curs 1974-75. 
 

Els anys 70 i 80 treballa amb grups de renom com Joint Stock o Monstruous 
Regiment, i el gruix de la seva obra comprèn Light Shining in 
Buckinghamshire (1976), The After Dinner Joke (1978), per a la televisió, 
Cloud Nine (1979), Crimes (1982), també per a la televisió, Fen (1983) i A 
Mouthful of Birds (1986), escrita amb David Lan. Three More Sleepless 
Nights s’estrena al Soho Poly de Londres el 1980. El 1982 torna al Royal 
Court amb Top Girls, en un muntatge dirigit per Max Stafford-Clark, que 
salta al Joseph Papp's Public Theatre de Nova York l’any següent. 
Segueixen altres muntatges, com Serious Money (Royal Court, 1987), que 
rep l’Evening Standard Award a la Millor Comèdia de l’Any i el Laurence 
Olivier/BBC Award a la Millor Obra Nova. En endavant escriu per a l’escena 
Mad Forest (1990), després d’una visita a Romania, i The Skriker (1994). El 
2000 estrena també al Royal Court Far Away, dirigida per Stephen Daldry, i 
l’any següent publica una nova traducció de Thyestes (2001), de Sèneca. 
Signa també una nova versió d’Un somni d’A. Strindberg, que es va estrenar 
al National Theatre el 2005 i el 2006 estrena Drunk enough to say I love 
you?, dirigida per James MacDonald al Royal Court.  
 

En la darrera dècada, escriu Seven Jewish Children – a play for Gaza 
(2009), Love and Information (2012), Ding Dong the Wicked (2013), Here 
We Go (2015), Escaped Alone (2016) i la seva darrera obra Pigs and Dogs 
(2016).  
 

Ha rebut també el Obie Sustained Achievement Award, premi a l’assoliment 
de tota una vida (2001) i, el 2010, va ser inclosa al Saló de la Fama del 
Teatre americà. 
 

Al Teatre Lliure, s’hi ha pogut veure d’aquesta autora Una còpia (A number, 
2007), dir. Jordi Prat i Coll.  
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BIOGRAFIA 

Magda Puyo 
directora 
 
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de 
Barcelona. Estudis d’Interpretació, Direcció i Dansa. Professora de Direcció i 
Interpretació a l’Institut del Teatre des de 1996. Ha estat Coordinadora 
Acadèmica els cursos 2009, 2010 i 2011, i Directora Pedagògica de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic els cursos 2012 i 2013. Ha estat membre del 
Consell Assessor del Teatre Nacional de Catalunya (1998-2001) i Directora 
Artística del Festival Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània 
(2001-2004). De novembre de 2015 a 2021, ha estat directora general de 
l’Institut del Teatre. Actualment desenvolupa la seva activitat com a 
Directora d’Escena, Dramaturga, i com a Professora de Direcció i 
d’Interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. 
 

Ha guanyat el premi de la Crítica de l'Ajuntament de Barcelona pel muntatge 
Pesombra (1996-97) amb la ballarina Marta Carrasco, una adaptació dels 
poemes de Joan Salvat-Papasseit; i el Premi especial de la Crítica 2006 per 
Temps Real, amb text d’Albert Mestres, presentada al TNC. 
 

Ha dirigit una vintena d’espectacles com Alè de la vida, de David Hare amb la 
Companyia Q-Ars; Cosmètica de l’enemic, a partir de la novel·la d’Amélie 
Nothomb; Alma i Elisabeth, a partir del guió de Persona d’Ingmar Bergman 
(Festival Grec 2013); Pallarina, poeta i puta, de Dolors Miquel (Festival Grec 
2012); Parlour song de Jez Butterworth; Bashir Lashar, text d’Evelyne de la 
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Chenèliere (Temporada Alta 2010); Duet per a una sola veu, de Tom 
Kempinsky; El berenar d’Ulisses, d’Enric Nolla; Antílops, de Henning Mankell; 
Mama Medea, de Tom Lanoye; Trànsits, de Carles Batlle (Temporada Alta 
2007); Gorda, de Neil Labute; Animales nocturnos, de Juan Mayorga (Festival 
Grec 2005) o El suïcida, de N. Erdman (Festival Grec 1999), entre d’altres. 
També a El Professional, de Dusan Kovasevic; T’estimaré infinittt, de Gemma 
Rodriguez; Excés, de Neil Labute; Tractat de blanques, d’Enric Nolla i 
Cabaret Faustroll del compositor Lisboa Zentral Cafè. Ha treballat com a 
directora d’actors i en la dramatúrgia amb la Fura dels Baus a Faust versió 
3.0. 
 

A més de la direcció, també ha estat dramaturga de Confidències a Al·là, a 
partir de la novel·la de Saphia Azzedine; Res no et serà pres, a partir de 
textos de Maria Mercè Marçal; Cares a la Finestra (Festival Grec 1998). 
 

Al Teatre Lliure, ha dirigit i participat en la dramatúrgia amb Ramon Simó de 
Fedra+Hipòlit, a partir de textos de Racine, Sarah Kane i altres. També amb 
Simó, ha participat en projectes com Ricard G. Peces d’Amor i de Guerra I; 
Zentral Cafè (Quintet & Co.) (Festival Internacional de Sitges 1999, Mercat 
de les Flors i Grec 2000) i Happy End?, de Bertolt Brecht, amb Zentral Cafè 
(Sitges Teatre Internacional 1998)-  
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BIOGRAFIA 

Muntsa Alcañiz 
intèrpret  
 
Estudis d’Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació a l’Institut del Teatre de 
Barcelona (1976). Va estudiar amb els mestres: W. Layton, K. Ziedrich, C. 
Gandolfo, J. Strasberg, M. McCallion, F. Solieri, J. Lecoq, L. Saïdi, C. 
Rosenfield, N Taylor, A. Vassiliev, E. Martin, C. Adaire, R. Romei, Z. Molik, M. 
Pagnieux, M. Leclerg, P. Sais, A. Ocampo, F. Totino, T. Richards, O. Horsley, 
K. Lupa, J. Codina, J. Picó, I. Pfeifer, T. Hschtätter, A. Lima i F. Roig. 
 

Membre fundador del Teatre Lliure, ha actuat en 92 obres de teatre, 27 
ficcions televisives i 23 produccions cinematogràfiques. En el camp de la 
docència és professora de “Tècniques d’Interpretació” a l’Institut del Teatre 
des de 1986. Premio Nacional de Teatro ex-aequo (1978), Premi Margarida 
Xirgu (1985), Premi Serra d’Or ex-aequo (1989), Premi de la crítica teatral 
de Barcelona (1992-93), Premi Nacional de Teatre ex-aequo (1992-93), 
Premi de la crítica teatral de Barcelona, XII edició (1999-2000). 
 

En els darrers anys l’hem vist participar en muntatges com: Només la fi del 
món, de Jean – Luc Lagarce (dir. Oriol Broggi); La fortuna de Sílvia de 
Josep Maria de Sagarra (dir. Jordi Prat i Coll); Després de la foscor, de 
Marco Calvani (dir. Marta Buchaca); Martyrek, de Mishima (dir. Nico 
Hermansen (Internacionales Performance Festival – Alemanya 2016); La 
Mancha, d’Albert Lladó (dir. Jordi Prat i Coll); El Pelicà, de Pau Miró; 
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Antílops, de Henning Mankell (dir. Magda Puyo); Gata sobre teulada de zinc 
calenta, de Tennessee Williams (dir. Àlex Rigola); Push Up 1-3 de Roland 
Schimmelpfennig (dir. Juan Carlos Martel) o Lluny, de Caryl Churchill (dir. 
Jordi Prat). També en els darrers anys ha treballat amb directors com Iban 
Beltran, Albert Mestres, Carlota Subirós, Sílvia Munt, Paco Azorín, Boris 
Rotenstein, entre d’altres. 
 

Al Teatre Lliure, ha participat aquest 2020 en la peça de teatre radiofònic Els 
cecs de Maurice Maeterlinck (dir. Mònica Bofill) i al Clàssics per a criatures 
amb La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca (dramatúrgia i dir. 
Lucia Miranda). Els darrers anus, l’hem vista als muntatges Espiadimonis, 
de Ramon Gomis (dir. Iban Beltran) o Cartes Lliures. La Retirada, de Pau 
Carrió.  
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BIOGRAFIA 

Lurdes Barba 
intèrpret 
 
Va estudiar interpretació a l´Escola de Nous Estudis. Els Joglars (1970-72) i 
té cursos de l’Escola Adrià Gual i de l’Institut del Teatre. Ha estudiat 
expressió corporal i veu amb Pavel Rouba; veu amb Nina Rici; i interpretació 
amb Carlos Gandolfo (1983-84), John Strasberg (1985) Carol Roselberg 
(1987) Konrad Zchidrinch (1988) Dominique de Facio (1989) i direcció 
escènica a l’Institut del Teatre i la llicenciatura d’Humanitats a la Universitat 
Oberta de Catalunya.   
 

Com a actriu, té una extensa carrera que l’ha dut a actuar diverses vegades 
al CDN de Madrid o al Teatro de La Abadía i sota la direcció de grans 
directors. En els darrers anys ha participat en muntatges de Xavier Albertí 
(Islàndia, de Lluïsa Cunillé; La corte del faraón coescrito con Lluïsa Cunillé; 
Sangre lunar de J. Sanchos; Troilus i Cressida, de WIlliam Shakespeare; 
Más extraño que el paraíso i Passatge Gutenberg, de Lluïsa Cunillé) i de 
Rafel Duran (Cosa de dos, de G.Montero; Nunca estuviste tan adorable, de 
J. Daulte; El cafè de la Marina, de J.M de Sagarra; The Hamlet Circus, de 
Toni Mar; Hurracan, d’Enric o La dama enamorada, de Puig i Ferrater) i en 
espectacles com A tots els que heu vingut, de Marc Rosich; Una història 
catalana, de Jordi Casanovas; Just la fi del món de J.L Lagarce (dir. Roberto 
Romei), entre d’altres. Talking Heads, d’Allan Bennet, és el seu darrer 
muntatge en el qual també ha sigut codirectora amb Imma Colomer i Lina 
Lambert. 
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Al Teatre Lliure l’hem vist actuar sota les ordres d’Àlex Rigola (European 
House; Ricard III, de William Shakespeare o Santa Joana dels Escorxadors 
de Bertold Brech). També a Oratori Jacint , de Narcís Comadira (dir. de 
Xavier Albertí).  
 

Com a directora teatral, Lurdes Barba va dirigir el seu primer muntatge el 
1984 i des de llavors ha dirigit una quarantena d’obres, d’autors com Josep 
Maria de Sagarra, Lluïsa Cunillé, Margueritte Duras, Maria Barbal, Daniela 
Feixas, M.A Capmany, Santiago Rusiñol, Jordi Coca, Enzo Corman, Josep 
Maria Benet i Jornet, Francesc Lucchetti, Shelag Delaney o Lars Noren.  
 

Ha treballat com a actriu en diverses produccions de televisió i cinema i ha 
guanyat el premi AET de Reus a la millor direcció per Final d'estiu amb 
tempesta i dos Premis de la Crítica a la millor interpretació per A la meta i 
Les presidentes.  
 

Com a docent, ha impartit classes, seminaris i tallers d’interpretació a les 
escoles Memory, Eòlia, l’Institut del Teatre de Barcelona o l’ERAM.   
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              © Silvia Poch 

BIOGRAFIA 
Imma Colomer 
intèrpret 
 
Actriu i directora catalana de teatre, televisió i cinema. També és 
cofundadora del Teatre Lliure i de la companyia Els Comediants.  
 

Com a actriu, darrerament l’hem vist treballar a: Talking Heads d’Allan 
Bennet (codirigida amb Lurdes Barba i Lina Lambert); A tocar! de la 
companyia de circ Baró d’Evel; Un dia qualsevol, d’Oriol Tarrason; Que 
rebentin els actors, de Gabriel Calderón; Un tret al cap, de Pau Miró; Prime 
Time, de Núria Casado (dir. Oscar Sánchez); Qui bones obres farà, de Pep 
Tosar; Allò de que parlem de Thomas, de Bernhard (dir. Pep Tosar); 
Històries amb Mozart, idea d’Oriol Romaní; Una vella, coneguda olor, de 
Josep Maria Benet i Jornet (dir. Sergi Belbel) o Els cal·lígrafs, de Núria 
Perpinyà (dir. Oscar Sánchez).  
 

En els darrers temps, ha treballat amb directors com Marc Artigau (Zèppelin, 
de Cristina Clemente); Toni Casares (La plaça del diamant, de Mercè 
Rodoreda, adaptació de Josep Maria Benet i Jornet); Rafel Durán (Yerma, de 
Federico García Lorca); Mario Gas (La mare coratge, de Bertol Brecht); Judith 
Colell (Amor matern, d’August Strimberg); Carlos Alfaro (L’escola de dones, 
de Molière) o el francès Georges Lavaudant (Els gegants de la muntanya, de 
Luigi Pirandello).  
 

Com a directora, acaba de presentar Talking Heads d’Allan Bennet, 
codirigida amb Lurdes Barba i Lina Lambert. També ha dirigit contaminació, 
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de Josefa Contijoch; 1908, punt de partida, coescrita amb Josefa Contijoch; 
Sargit (poesia); La màgia d’en Calders, interpretada per ella mateixa; l’acció 
poètica poesia per a vianants i l’espectacle infantil El parxís màgic.  
 

Al Teatre Lliure, ha treballat a El procés (Ella), de Lali Àlvarez (Teatre 
Lliure); Ronda de mort a Sinera de Salvador Espriu (dir.Ricard Salvat); La 
finestra tancada, d’Agustí Vila (dir. Carme Portacelli); El pati, d’Emili 
Vilanova (dir. Pep Antón Gómez), entre d’altres produccions.  
 

També ha treballat en un gran nombre de sèries de televisió com Ventdelplà 
(2005-11), Crematorio (2010), Majoria absoluta (2003), Laberint d’ombres 
(1998-99)...i en gairebé una quinzena de pel·lícules, d’entre les quals Frágil, 
de Juanma Bajo Ulloa, i 53 días de invierno, de Judit Colell.  
 

Ha guanyat el Premi Creu de Sant Jordi (2020), el Premi Teatre Memorial 
Margarita Xirgu (2018), el Premi Ciutat de Barcelona (2018), el XIX Premi de 
la Crítica Gonzalo Pérez de Olaguer (2017), el Premi Butaca de Repartiment 
(1999) o el Premi AADPC a actriu de repartiment per Titànic 92 (1989).  
 
 
 
 
  



 
 

17 
  

 
 © Silvia Poch 

 

BIOGRAFIA  

Vicky Peña  
intèrpret  
 
Actriu de teatre, cine, televisió i doblatge des de fa més de 45 anys. Ha 
treballat en més de trenta espectacles de teatre, amb directors com Mario 
Gas, Lluís Pasqual, Jose Carlos Plaza, Juan José Afonso, Rafel Duran, 
Lluís Pasqual, Carlota Subirós, Antonio Simón, Konrad Zschiedrich, Pierre 
Romans, Helder Costa, Ricard Salvat, Josep Anton Codina o Esteve Polls, 
entre d’altres. Destaca particularment, la seva participació en espectacles 
com El largo viaje del día hacia la noche (2014), Sweeney Todd (1995 i 
2008), A Little Night Music (2000), Guys and Dolls (1998), La reina de 
bellesa de Leenane (1998) i El temps i els Conway (1992), entre moltes 
d’altres. 
 

Darrerament l’hem vist actuar a Pedro Páramo de Juan Rulfo (dir. Mario Gas); 
Justícia de Guillem Clua (dir. Josep Maria Mestres), A casa (Kabul), de Tony 
Kushner (dir. Mario Gas), estrenada al Teatre Lliure; Què va passar amb Bette 
Davies i Joan Crawford de Jean Marboeuf (dir. Guido Torlonia); Àngels a 
Amèrica, de Tony Kushner (dir. David Selvas) o La visita de la vella dama, 
dramatúrgia i direcció de Jordi Palet i Puig). 
 

En cinema ha col·laborat en films de David Trueba, Ventura Pons, Montxo 
Armendáriz, Belén Macías, Javier Rebollo, Sigfrid Monleón, Gerardo Herrero, 
Azucena Hernández, Jaime Camino, Mario Camus, Pilar Miró, Francesc Bellmunt 
o Vicente Aranda. Destaquem els films Juegos de Familia (2015), Un berenar a 
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Ginebra (2012), El muerto y ser feliz (2011), El principio de Arquímedes (2003), 
Smoking Room (2001), Secretos del corazón (1996) i El largo invierno (1991).  
 

En televisió ha participat en sèries i telemovies: Nit i dia de TV3 (2015); Laia, de 
Lluís Danés (2015); 6 Hermanas, de TVE (2015); Gran Reserva. El origen, de 
TVE (2013); Olor de colònia, de Lluís Maria Güell (2012); El jardín de los 
cerezos, de TVE (2005); Manolito gafotas, d’Antena 3 (2003-2004); Germanes de 
sang, de TV3, de Jesús Garay (2001); Plats bruts, de TV3 (1999); María de las 
noches, de TVE (1988); A Electra le sienta bien el luto, de TVE (1985); Vent de 
garbí i una mica de por, de TVE (1980); i En Garet a l‘enramada, de TVE (1974), 
entre d’altres.  
 

Ha guanyat nombrosos premis MAX, Premis de la Crítica, Premis Butaca, i ha 
estat distingida amb el Premi Margarida Xirgu, el María Guerrero, el Premi Actúa 
de l’AISGE i la Creu de Sant Jordi. 
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Fitxa artística 
 
DE 
Caryl Churchill 
  
DIRECCIÓ 
Magda Puyo 
  
INTÈRPRETS 
Muntsa Alcañiz, Lurdes Barba, Imma Colomer i 
Vicky Peña 
  
TRADUCCIÓ DE L'ANGLÈS 
Sadurní Vergés 
  
ESPAI ESCÈNIC 
Pep Duran 
  
VESTUARI 
Nina Pawlowsky 
  
IL·LUMINACIÓ 
Cube.bz 
 
SO 
Jordi Orriols 
  
MÚSICA ORIGINAL 
Clara Peya 
  

ASSESSOR DE MOVIMENT 
Tomeu Vergés 
  
AJUDANT DE DIRECCIÓ 
Sadurní Vergés 
  
DIRECTOR TÈCNIC 
Pere Capell 
  
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 
Nunu Santaló 
  
AJUDANTA DE PRODUCCIÓ 
Marta Colell 
  
DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ 
Josep Domènech 
  
CAP DE PRODUCCIÓ 
Clàudia Flores 
  
DISTRIBUCIÓ 
Bitò 
  
COPRODUCCIÓ 
Temporada Alta i Teatre Lliure 
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Informació 
pràctica 
 
 
HORARI 
De dimecres a dissabte a les 19.00 h 
Diumenge a les 18.00 h 
  
PREUS 
De 9 a 29 € 
  
IDIOMA 
Català 
  
DURADA 
1 h 
  
ACCESSIBILITAT 
04/06 audiodescripció 
11/06 sobretítols adaptats 
  
COL·LOQUI 
28/05 prefunció 
  
LLOC 
Sala Fabià Puigserver 
  
XXSS 
#INomésJoVaigEscaparNe 
@caryl_churchill38 
#MagdaPuyo 
 
RESTAURANT 
Obertura a partir del 26/05. 
El restaurant del teatre de Montjuïc serà 
obert 2 h abans de la funció i després de 
l'espectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACTE 
Rocio Pedrol  
M. 669 067 566 
Mar Solà 
M. 664 862 500 
premsa@teatrelliure.com  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

21 
  

Col·laboradors i patrocinis 

 


