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A partir d’aquesta temporada, el Lliure acull i
coprodueix amb l’Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona l’espectacle anual
del projecte IT Teatre. La voluntat
compartida per totes dues institucions és
promoure el contacte dels graduats de
l’Institut del Teatre amb les expressions
escèniques més interessants i innovadores
d’Europa, pròximes al seu esperit
generacional i amb una trajectòria provada.
En aquesta ocasió, la proposta artística per
al nou espectacle recau en la directora
gallega Marta Pazos, una de les artistes més
inquietes del panorama recent de l’escena
espanyola i francesa.

GUIÓ ORIGINAL
https://federicogarcialorca.net/obras_lorca
/viaje_a_la_luna.htm
VIAJE A LA LUNA: FEDERICO
GARCÍA LORCA Y EL PROBLEMA DE
LA EXPRESIÓN, DE NIGEL DENNIS
www.jstor.org/stable/27763684?seq=1
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Sinopsi
Viaje a la Luna és l’únic guió de cinema de Federico García Lorca.
Escrit durant la seva estada a Nova York, és una contesta a Buñuel i a Dalí
després de l’estrena d’Un chien andalou. Un muntatge carregat de
simbolisme i erotisme. Una road movie entre el son i la vigília. Una festa
dels sentits.

IMATGES AUDIOVISUALS
http://teatrelliure.metropolitan
a.net/carpetas/publicar/popup
_login_carpeta.php?uuid=0cfa
8c60657b30883ff8aecd9f175
da1
MÉS INFO / FOTOS
www.teatrelliure.com/ca/progr
amacio/tots-elsespectacles/viaje-la-luna
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Sobre l’obra
Oklahoma, 1989. Algú troba un manuscrit en una tauleta de nit. És Viaje a la
Luna, un guió cinematogràfic inèdit de Lorca —l’únic que va escriure el
poeta i dramaturg granadí— que havia estat amagat durant seixanta anys.
El text era propietat de la vídua d'Emilio Amero, pintor i director surrealista
mexicà que va conèixer Lorca el 1929 a Nova York. Lorca va escriure 72
seqüències a mà en un quadern ratllat i va regalar el text a Amero. «Fes el
que vulguis amb això», sembla que li va dir. Amero no va arribar mai a rodar
la pel·lícula.
Viaje a la Luna és una successió d’escenes surrealistes aparentment
inconnexes, però que en realitat conformen una espessa xarxa de símbols
que connecten de ple amb l’univers lorquià: dones endolades, arlequins,
frenesí nocturn, un nen que plora, homes en carrerons foscos, vòmit,
violència... Escrit durant la seva estada a Nova York, fa l’efecte que Lorca va
bolcar en aquest text certs símbols i imatges impactants que va destil·lar del
seu imaginari novaiorquès, tot i que no va poder o no va voler escapar de la
rica simbologia relacionada amb la seva infància, les seves frustracions
infantils, el seu dolor. En llegir el text hom té la sensació d’estar entrant en
un món afectat per la velocitat, la tècnica i l’agressivitat, on prenen gran
importància les nocions de viatge —per l’espai i pel temps—, de
desplaçament i de dislocació, també interior.
En aquest entramat oníric, les imatges sexuals es combinen amb les
imatges violentes de persones i animals maltractats i situacions inquietants,
perilloses, però també hi surten flors i petons “cursis” de cinema. En algunes
seqüències el text té aparença d’escriptura automàtica o de primer
esborrany. En qualsevol cas, no és un guió cinematogràfic a l’ús. Encara
que hi apareguin algunes indicacions tècniques, és essencialment un text
poètic.
Per moments somni, per moments malson, Viaje a la Luna va estar dormint
durant moltes dècades esperant per ser despertat.
Sadurní Vergés (ajudant de direcció / Projecte IT Teatre)
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Sobre IT Teatre
El projecte IT Teatre neix a l’Institut del Teatre el curs acadèmic 2016-2017
com un projecte innovador i de recerca, relacionat amb les tècniques i les
estètiques més contemporànies que permet als graduats i a les graduades
de la institució un apropament pedagògic i professional a la realitat actual
del sector. Entès com a darrer pas pedagògic i primer contacte amb la
realitat de la professió, vol proporcionar als graduats i graduades de totes
les especialitats de l'Escola Superior d'Art Dramàtic l'oportunitat de participar
en un procés creatiu i de producció complet.
Les persones que integren l'equip artístic del projecte de cada temporada se
seleccionen amb una audició (prèvia inscripció) i reben una beca de suport
durant els mesos que dura el procés de creació. Aquest període
d'aprenentatge i treball culmina amb l'estrena i representació d'una peça
escènica en un espai d’exhibició públic o privat del circuit professional.
Fins ara el projecte IT Teatre ha realitzat muntatges dirigits per Carles
Santos i Jordi Oriol, el director i investigador teatral belga Chokri Ben Chikha
o Roger Bernat que s’han representat al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), a la Sala Beckett, al CCCB, dins la programació del GREC Festival
de Barcelona, i també s’han realitzat gires al Festival Temporada Alta, a
teatres de Rotterdam i Gent o al Lliure de Gràcia, on la temporada passada
es va poder veure el darrer muntatge dirigit per Roger Bernat, Flam. En
aquest sentit, IT Teatre ha comptat com a coproductors amb el TNC, Zoo
Humain, Temporada Alta, GREC Festival de Barcelona i, ara, el Teatre
Lliure, amb qui s’ha establert un acord per a les dues properes edicions (2021 i 21-22) amb l'objectiu que els espectacles creats dins del projecte tinguin
contractació i exhibició professional.
Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, l’Institut del Teatre té més
de cent anys d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la
recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts
escèniques. Per a l’Institut del Teatre les arts escèniques són una eina que
interpreta i transforma la realitat, d’aquí que el seu propòsit sigui formar
artistes i tècnics compromesos èticament i estètica amb la societat i amb el
seu temps.
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior
d’Art Dramàtic (ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa
(EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle
(ESTAE). L’Escola Superior d’Art Dramàtic és un centre formatiu d'estudis
superiors en art dramàtic, de caràcter públic, que valora i estimula la reflexió
i la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de pensament i
creació. L’ESAD atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al
primer cicle o grau de l’espai europeu d’educació superior i ofereix formació
professionalitzadora en l’àmbit de l’art dramàtic en tres especialitats:
Interpretació, Direcció Escènica i Dramatúrgia i Escenografia.
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ENTREVISTA
Parlant amb
Marta Pazos
S’han fet molts Lorca. Per què fer-ne un altre
ara i aquí?
No havia fet mai un Lorca abans. Viaje a la
Luna és un text que no està escrit per al
teatre, sinó per al cine, i això em connecta
molt amb la manera com entenc les arts
escèniques: un diàleg constant entre totes les
arts. Per mi suposa un repte capbussar-me
en el Lorca d’un moment de la seva vida en
què intentava reinventar-se i desprendre’s de
la pell de la seva literatura anterior per cercar
altres formes de fer emergir el seu art, les
seves paraules, les seves idees. El que em va
seduir més del text és que és un viatge
interior. També la seva lluita amb el llegat,
amb la tradició i amb els grans temes de la
seva literatura —la dona lorquiana, la mort, la
vida, la passió—, però no amb una traducció
en paraula escènica, sinó a través de la
imatge, enllaçant-ho amb allò psíquic. També
em va seduir perquè té a veure amb el que
estic fent ara amb la meva trajectòria, que és
un gir personal cap a tot això. Em semblava
molt pertinent fer-ho amb aquest grup de
creadors ara que estem immersos en una
crisi planetària. Un moment molt ric, d’altra
banda. De fet, Lorca va presenciar el crac del
29 a Nova York i va escriure el text aquell
mateix any. El frenesí actual connecta en
essència amb el que devia viure ell.
Un Lorca sense text és una provocació?
No ho veig com una provocació, sinó com una
experimentació amb el seu art, com també ho
feia amb els dibuixos i la música. Es tracta
d’exprimir la seva poètica de forma
exponencial, una poètica que per si mateixa
ja era provocadora i visionària. Per això és
tan interessant, perquè connecta amb el seu
interior, amb el seu món personal. Per tant, sí
que és una provocació, i al mateix temps no
ho és.

Proposes una lectura del guió cinematogràfic
de Lorca des d’un punt de vista plàstic. Què
veurem en escena?
En escena veurem la materialització escènica
de les imatges que es plantegen a les
seqüències del text de Lorca, gairebé com si
estiguéssim en un plató cinematogràfic dels
anys 20 construint el que la càmera veuria, o
com el plató de Le Voyage dans la Lune
[Viatge a la Lluna] de Méliès. Hi ha una
intenció molt clara sobre l’artesania, l’ofici, el
fer a través de les eines pròpies del teatre i
d’aquesta manera connectar amb l’univers
cinematogràfic. Les posades en escena les
entenc així. Bec molt del cine. És molt
gratificant per mi poder fer les sobreposicions,
els diferents plans, el frenesí, els tràvelings i
trobar com traduir-ho tot al llenguatge de
l’escena, sense que se’n perdi l’essència. És
un repte, però és molt plaent.
Heu fet un procés de creació compartit amb
els alumnes graduats de l’Institut del Teatre.
Com ha estat i què t’ha aportat?
Per mi ha estat fonamental que la construcció
d’aquest projecte partís del treball amb els
graduats de l’Institut del Teatre. M’he permès
obrir portes del procés creatiu que
generalment no comparteixo. Durant tot el
procés hem tingut damunt de la taula les
preguntes “Què és ser artista ara?”, “Què és
fer art ara?”, “Com es fa?”. El simple fet de
posar aquestes qüestions damunt de la taula
ha provocat que estiguéssim durant tot el
procés fent i desfent, construint i
desconstruint i parlant tota l’estona sobre el
pensament que això detonava. M’he
qüestionat molt el meu propi paper com a
artista. Crec que hauria estat radicalment
diferent si ho hagués fet amb un altre tipus
d’elenc, perquè no m’hauria permès aquest
qüestionament constant. La temptació quan
tens aquest text a les mans és posar-te a
muntar-lo de seguida, però en aquest cas hi
ha hagut molta cura en no anar de pressa i
molta precisió en cada etapa de la creació
artística i el qüestionament de la metodologia.
La construcció ha estat deliciosa per mi, un
aprenentatge personal i artístic enorme.
Treballar amb diferents generacions m’ha
colpejat, m’ha tornat l’esperança. He vist una
evolució molt gran en l’elenc. A part de la
preparació o el rigor tècnic que tenen, he
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descobert grans artistes, tot i la seva joventut,
amb una densitat i una importància a l’hora de
plantejar les seves idees que impressiona.
Amb quins reptes t’has hagut d’enfrontar
durant el període de creació i assajos?
He volgut fer un procés de creació des de la
més absoluta sinceritat com a artista. Vaig
arribar a aquest projecte oberta en canal, amb
el cos col·locat perquè pogués donar-se
l’extraordinari i amb voluntat de treballar d’una
altra manera perquè la informació del fet
artístic arribés des d’altres llocs. Al
començament ni tan sols hi havia Viaje a la
Luna. Al principi hi havia el no-res. Vaig
arribar aquí amb el no-res, i a partir de les
persones que vam conformar l’equip, a partir
de les nostres energies i desitjos va anar
arribant la informació, els materials i,
finalment, l’obra. No es que jo vingués amb la
intenció de muntar això o allò, o amb el desig
de treballar sobre una cosa en concret, sinó
que va aparèixer. Al final hem fet Viaje a la
Luna perquè un dia ho vaig somniar. Havíem
començat a fer una altra obra.

siguin complexes. En Frederic és molt rigorós,
té una precisió de cirurgià en totes les
seqüències, i a més ho va fer des de la
dansa, amb la col·laboració de Cesc
Gelabert, o la música, amb Pascal Comelade.
També hi sortia la Marta Carrasco, que era un
dels “caps de dona”. En Frederic és artista
plàstic, pintor, i s’amara d’aquesta concepció
integradora de les arts en el cine. En aquest
sentit combrego molt amb ell, però aplicant-ho
a l’escena.

Què destacaries del procés de creació?
M’ha semblat interessant treballar el
despreniment de la creació, és molt important
deixar anar els materials i donar-los les
gràcies per poder acollir el que arribi de nou.
Com en la vida, aquesta eterna transformació.
L’art és com l’aigua, que si es queda
estancada es podreix. El procés ha estat un
fluir constant.
Hi ha alguna connexió entre el teu Viaje a la
Luna i l’adaptació cinematogràfica que va ferne Frederic Amat el 1998?
Hem estudiat diversos articles i assajos sobre
Viaje a la Luna i per descomptat també la
pel·lícula de Frederic Amat, així com Un chien
andalou [Un perro andaluz] —pel·lícula amb
la qual dialoga directament Viaje a la Luna—.
Sí que hi ha punts de connexió. A la pel·lícula
d’Amat hi van col·laborar Cube.bz, que llavors
eren molt joves, i aquí fan l’espai escènic i la
il·luminació. Hi ha una connexió en el sentit
plàstic més absolut i en el rigor per voler fer
tots els plans de les seqüències, encara que
8
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BIOGRAFIA

Federico García Lorca
guió cinematogràfic
1898 Neix el 5 de juny a Fuente Vaqueros, un poble de la Vega de Granada que es
convertirà en el paradís infantil del poeta.
1899-1906 Durant la infantesa, sobresurt per la seva habilitat musical i per una gran
imaginació, que aviat es concreta en jocs que apunten el seu interès pel teatre, com ara
les recreacions de la cerimònia de la missa o el teatre de titelles. Comença a prendre
consciència de la condició social privilegiada en què viu, la qual cosa determinarà la seva
futura mirada crítica envers la realitat i la seva reivindicació de justícia per les classes
9

humils i populars. Aquests anys, caracteritzats també pel seu contacte amb la natura i
amb la vida rural, seran decisius en la configuració de la seva particular visió del món.
1907 Per interessos comercials, la família es trasllada al poble d’Asquerosa (actualment
anomenat Valderrubio); en alguns sentits, l’espai real d’aquesta casa i el seu entorn
seran evocats més endavant durant la redacció de La casa de Bernarda Alba.
1909 Trasllat familiar a Granada. Anys més tard, el poeta xifrarà simbòlicament amb la
data de 1910 l’any de la pèrdua del paradís infantil camperol i el primer pas al món adult
de la ciutat.
1915 Acaba els estudis de Batxillerat, compaginats amb una formació musical com a
pianista. La pressió familiar el fa desistir de continuar la carrera de músic i inicia els
estudis de Lletres i de Dret a la Universitat de Granada.
1916-1917 Realitza diversos viatges d’estudis per Andalusia, Castella i Galícia, durant
els quals coneix Antonio Machado i Miguel de Unamuno. Algunes d’aquestes
experiències constituiran la base del seu primer llibre, Impresiones y paisajes (1918). Els
seus textos juvenils reflecteixen una crisi religiosa i els conflictes personals motivats per
la pròpia homosexualitat. Es produeix en aquest moment una identificació entre la passió
amorosa i l’angoixa i la frustració, que considerarà sempre un sentiment inherent a
l’ésser humà.
1918-1919 Viatja a Madrid, s’instal·la a la Residencia de Estudiantes i inicia el contacte
amb alguns dels joves poetes i artistes de les avantguardes. Coneix el músic Manuel de
Falla, amb qui mantindrà una estreta amistat que el va influir molt transmetent-li l’amor
per les tradicions populars. També va tenir l’oportunitat de conèixer Juan Ramón
Jiménez i Machado, i artistes com Buñuel o Dalí. En aquest ambient, Lorca es va dedicar
amb passió no només a la poesia, sinó també a la música, el dibuix i el teatre.
1920 Al març puja a l’escenari del Teatro Eslava de Madrid amb El maleficio de la
mariposa, “comedia en tres quadros” escrita en vers dirigida per Gregorio Martínez
Sierra, amb decorats de Mignoni i figurins de Rafael Barradas. L’obra és un fracàs
rotund. Comença a escriure les Suites.
1921 Es publica Libro de poemas, una selecció de composicions antigues. Inicia la
redacció d’una obra de titelles, Tragicomedia de don Cristóbal y de la señá Rosita, que
experimentarà un llarg procés de composició i de canvis. La protagonista femenina
anticipa bona part dels conflictes desenvolupats en un futur per altres heroïnes
lorquianes.
1922 Juntament amb Falla i d’altres amics de Granada, impulsa la celebració del
Concurso de Cante Jondo, una experiència que l’inspira en la composició de Canciones
(editat el 1927), del Poema del cante jondo (editat el 1931) i del seu assaig-conferència
El cante jondo. Primitivo canto andaluz.
1923-1924 Es gradua en Dret. Coneix Salvador Dalí a la Residencia de Estudiantes.
Inicia la redacció del Romancero gitano. Conclou la primera versió de Mariana Pineda,
“romance popular en tres estampas”.
1925 Passa la Setmana Santa a la casa dels Dalí a Cadaqués i visita Barcelona, en
l’origen d’un marcat amor per Catalunya. Escriu l’Oda a Salvador Dalí, una composició
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decisiva en la seva evolució estètica avantguardista, i El paseo de Buster Keaton, un
diàleg cinematogràfic.
1926 Pronuncia a Granada la conferència La imagen poética de don Luis de Góngora.
Acaba Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, “aleluya erótica en cuatro
cuadros”.
1927 Publica el poemari Canciones, que el consolida com un dels principals poetes de la
seva generació. Margarida Xirgu accedeix a estrenar Mariana Pineda, fet que representa
l’inici d’una estreta amistat i col·laboració entre el dramaturg i l’actriu catalana. Lorca
torna a Barcelona per encarregar-se dels preparatius de l’estrena, que es farà el mes de
juny al Teatro Goya amb una escenografia de Dalí. L’obra és ben acollida per part dels
espectadors i dels crítics. Viu un estiu feliç amb Dalí a Cadaqués i coneix, entre d’altres,
en Sebastià Gasch i en Lluís Montanyà. Fa la seva primera exposició de dibuixos a la
Galeria Dalmau de Barcelona. Al desembre participa en l’homenatge a Góngora que
organitza l’Ateneo de Sevilla, on coneix al torero Ignacio Sánchez Mejías.
1928 Publica Primer romancero gitano que, tot i que obté un èxit popular immens, no
satisfà l’autor a causa de la lectura folklòrica que en fa el públic. Pronuncia algunes de
les seves conferències més importants: Imaginación, inspiración y evasión o Sketch de la
nueva pintura.
1929 Molt afectat per una crisi amorosa i per la distància amb un Dalí que, molt proper a
Buñuel i a les files del surrealisme, critica amb duresa el Romancero gitano com a llibre
“putrefacto” i l’omple de dubtes pel que fa a la seva proposta estètica, Lorca decideix
viatjar a Nova York. Comença a escriure Poeta en Nueva York, una obra fonamental que
es publicarà pòstumament. Redacta el guió cinematogràfic de Viaje a la Luna.
1930 Abans de tornar a Espanya, passa uns mesos a Cuba, on gairebé acaba
l’experimental El público, “drama en cinco cuadros”, una de les peces clau del seu teatre.
En aquesta obra defensa un “teatre sota la sorra”, revolucionari i sense màscares, davant
del “teatre a l’aire lliure” burgès i hipòcrita. Margarida Xirgu estrena al desembre al Teatro
Español de Madrid la versió de cambra de La zapatera prodigiosa, “farsa violenta en un
prólogo y dos actos”, acabada el 1928 i representada amb figurins i decorats fets també
per Lorca.
1931 Comença la redacció de Diván del Tamarit i finalitza Así que pasen cinco años,
“leyenda del Tiempo”, un dels drames més rupturistes. Amb el suport del Govern
republicà i amb l’objectiu de fer arribar al poble les obres del teatre clàssic espanyol, crea
la companyia de teatre ambulant, La Barraca integrada per estudiants universitaris i de la
qual és director artístic.
1932 Difon per tota Espanya part dels poemes de Poeta en Nueva York en diverses
conferències-lectura de l’obra. Visita Galícia i compon alguns poemes en gallec. Fa les
primeres sortides amb La Barraca. Escriu Bodas de sangre, “tragedia en tres actos y
siete cuadros” inspirada en l’anècdota d’un crim passional que va passar a Níjar, que el
dramaturg transforma en una tragèdia d’un andalusisme tel·lúric i mític amb la qual
s’inicia en els drames rurals.
1933 Al març s’estrena Bodas de sangre al Teatro Beatriz de Madrid, amb direcció de
Lorca mateix per la companyia de Josefina Díaz de Artigas i Manuel Collado, i amb
decorats de Santiago Ontañón i Manuel Fontanals. S’estrena al Teatro Español, en una
única funció, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, prohibida durant la
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dictadura de Primo de Rivera i representada conjuntament amb una nova versió de La
zapatera prodigiosa (1933). Continuen les representacions de La Barraca. S’estrena
Bodas de sangre a Barcelona, Buenos Aires i Montevideo i, davant el gran èxit que obté
l’obra, Lorca viatja amb Manuel Fontanals a la capital argentina. A Buenos Aires
aconsegueix una popularitat espectacular, coneix escriptors i artistes com ara Pablo
Neruda, llegeix la conferència Juego y teoría del duende i estrena una versió ampliada
de La zapatera prodigiosa.
1934 S’estrena a Buenos Aires Mariana Pineda, una versió de La niña boba [La dama
boba] de Lope de Vega i l’obra per a titelles Retablillo de don Cristóbal y doña Rosita.
Visita Montevideo. De tornada a Espanya, compon la cèlebre elegia Llanto por la muerte
de Ignacio Sánchez Mejías, després de la tràgica mort del seu amic. Al desembre, la
companyia de Margarida Xirgu i Enric Borràs, amb decorats de Manuel Fontanals i
direcció de Cipriano de Rivas Cherif, estrena Yerma al Teatro Español. Un drama sobre
l’esterilitat de nova ambientació rural que provoca una notable polèmica entre el públic
conservador i suposa la consagració de Lorca.
1935 Pronuncia la seva Charla sobre el teatro. Al Neighborhood Playhouse de Nova York
estrena, al febrer, Bitter Oleander, la traducció anglesa de Bodas de sangre. Nova
estada a Barcelona, on es reestrena amb gran èxit Yerma i es retroba, després de set
anys, amb Salvador Dalí. A finals d’any, al Teatro Principal Palace de Barcelona, la Xirgu
reestrena triomfalment un nou muntatge de Bodas de sangre i estrena també Doña
Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, “poema granadino del Novecientos, dividido
en varios jardines, con escenas de canto y baile”, dirigits tots dos per Rivas Cherif. Lorca
organitza una representació especial de Doña Rosita la soltera… per a les floristes de La
Rambla, i rep un homenatge multitudinari a l’Hotel Majestic de Barcelona.
1936 S’edita Primeras canciones i lliura a impremta Diván del Tamarit. Amb la seva
direcció, el Club Anfistora inicia els assaigs d’Así que pasen cinco años, que pensen
estrenar el mes de setembre. Llegeix a alguns amics La casa de Bernarda Alba, “drama
de mujeres en los pueblos de España”, que acaba el 19 de juny. Poc abans del cop
d’estat feixista, decideix viatjar a Granada. El 16 d’agost, el mateix dia que el seu cunyat
Manuel Fernández-Montesinos, alcalde socialista de Granada, havia estat afusellat,
Lorca és detingut. La nit del 19 d’agost és assassinat prop del barranc de Víznar.
1945 El 8 de març, Margarida Xirgu protagonitza l’estrena mundial de La casa de
Bernarda Alba al Teatro Avenida de Buenos Aires.
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Marta Pazos
dramatúrgia i direcció
Directora d’escena, dramaturga, escenògrafa, vestuarista i intèrpret. És una de les
creadores més efervescents de l’avantguarda escènica espanyola. El seu treball destaca
per la dimensió plàstica i una emancipació estètica que va més enllà del teatre realista.
Els seus muntatges tenen una forta càrrega de bellesa i un impacte visual que roman a la
retina dels espectadors durant molt de temps. Directora artística de la companyia
Voadora, amb la qual desenvolupa un llenguatge propi basat en la plàstica, la música, la
hibridació de disciplines i la investigació escènica constant. Llicenciada en Belles Arts per
la Universitat de Barcelona en l’especialitat de pintura, completa la seva formació a Itàlia
graduant-se a la Scuola Cònia de la Societas Rafaello Sanzio, dirigida per Claudia
Castellucci. Des del 2000 dirigeix teatre i òpera per a entitats com el Centro Dramático
Nacional, Teatro Real, Teatro Español, Teatre Lliure, Centro Dramático Galego o MA
Scène Nationale de França. Entre les seves posades en escena destaquen l’estrena
mundial de l’exitosa òpera Je suis narcissiste, finalista als International Opera Awards
2020; les versions de les obres de Shakespeare Somni d’una nit d’estiu i La tempesta;
Tokio3, una revisió de La Divina Comèdia de Dante Alighieri amb la qual ha estat finalista
al millor espectacle revelació dels Premis MAX; o Garage, un treball sobre el paper de la
dona a la indústria automobilística protagonitzat per treballadores de PSA PeugeotCitröen. Ha rebut el Premi d’Honor al mèrit de las arts escèniques de la MIT Ribadavia
2020, el Premi d’Honor Dorotea Bárcenas 2018 i quatre Premis de Teatre María Casares
com a directora d’escena i escenògrafa.
13
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Laia Alberch
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre.
Treballa com a actriu, directora i dramaturga. Ha participat en diversos projectes teatrals,
com Winnipeg, Todas las flores i Dramaburg i en sèries de televisió com La Riera, Cites
o Món 3XL. Ha actuat en diversos anuncis de televisió i curtmetratges. També ha
treballat com a directora en projectes com I’m Late i Pornopop, i el 2015 crea la
companyia La Chacha de Rey, on escriu i codirigeix Así empezó la guerra, el segon dels
espectacles de la companyia.
14
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Marc Domingo
intèrpret
Graduat en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre. Ha
participat com a intèrpret a Posaré el meu cor en una safata, un espectacle de creació
col·lectiva dirigit per Carla Rovira que es va estrenar al Teatre Lliure el 2019, i a Incògnit,
de Nick Payne, amb direcció de Julio Manrique (Institut del Teatre, 2018). S ’estrena com
a dramaturg i creador amb Con dientes y uñas yo me defiendo (Teatre Akadèmia, 2018).
Interessat pel disseny d’espai sonor, té formació en piano, cant i composició musical amb
Ableton Live.
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Rut Girona
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació de teatre físic i teatre visual per
l’Institut de Teatre i graduada en regidora escènica al T. T. E. (Taller de Tecnologia de
l’Espectacle). El 2018 s’uneix a la Cia. Pelipolaca pel seu espectacle Unheimlich,
guanyador del premi DespertaLab 2019. Actualment treballa com a productora en els
projectes José y la Barcelona disidente de LaLínea (companyia resident al Teatre Lliure
aquest 2021) i amb la companyia Monte Isla (guanyadora de DespertaLab 2021), i com a
actriu amb Txo Titelles.
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Cristina Martínez
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre i amb el
grau professional de música en l’especialitat de piano. Ha format part de projectes com
Malnascuts IX, Vagas y Maleantas, La volta al món en 80 ties i Ese portugués. Ha
treballat amb la companyia Comediants a Singapur i amb Red Ladder a Leeds. També
ha fet el disseny sonor de La Pista al Teatre Gaudí i ha sigut directora de combo al Taller
de músics. Forma part del grup de música Sense Sal participant a La Mercè, el Festival
Cruïlla o el Canet Rock.
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Clara Mingueza
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre.
Comença als 7 anys estudis de violí i solfeig, seguidament s’inicia en el teatre musical a
l’escola Aules i es forma en dansa jazz a Company & Company i Som-hi dansa. També
ha estat a la Universidad Nacional de Buenos Aires on ha completat els seus estudis
teatrals. Ha treballat en diferents musicals i ha protagonitzat el documental La veu de
Thais de David Casals Roma. Actualment treballa com a docent de teatre i dansa a
l'escola Trèmolo de Barcelona.
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Mariona Rodríguez
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre. Ha
completat els estudis superiors a la facultat de teatre físic HAMU de Praga. Té formació
en patinatge artístic, i en acrobàcia i verticals a l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Formada a
l’acadèmia In Extremis Stunt com a especialista de cinema, ha treballat d’especialista a
Ofrenda a la tormenta, de González Molina. Ha estat actriu a La Xirgu, de Sílvia Quer i
figurant a Génesis 6, 6-7 d’Angélica Liddell (Temporada Alta). Actualment és actriu a
Ondines sense mars de J. Solana.
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Gal·la Sabaté
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre i en
doblatge per l’Escola Catalana de Doblatge. Entre d’altres espectacles, ha participat a
Nina i Nora amb direcció de Raimon Molins a la Sala Atrium (2017), Desig sota els oms,
dirigit per Joan Ollé al Teatre Nacional de Catalunya (2017), Unheimlich d’Irene Vicente a
la Sala Atrium (2019) i Ellas comen, de creació col·lectiva estrenat a Teatro Puerto –
Chile. Compagina la interpretació amb la producció i la gestió de l’espai multidisciplinar
La Precària.
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Paula Sunyer
intèrpret
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre. Actriu seleccionada
pel projecte europeu Playing Identities de la Università di Siena. Té formació en cant líric i modern,
dansa contemporània i estudis professionals de piano i llenguatge musical. Ha actuat a Ricard III, dir.
R. Molins a l’Escenari J. Brossa; Disconnection dir. P. Makauskas (Lituània/Itàlia); My low cost
revolution, dir. F. Cuéllar a La Vilella, Festival Emergentes y T. Victoria de Tenerife;
Onze.Nou.Catorze, dir. P. Planella, gira per Catalunya; entre d’altres.

21

BIOGRAFIA

Cube.bz
espai escènic i il·luminació
María de la Cámara i Gabriel Parés es dediquen des de mitjans dels noranta al
desenvolupament de les arts aplicades a l’àmbit de l’espai. Amb formació́ en arts visuals,
teatre i arquitectura, llicenciats per l’ESAD en l’especialitat d’escenografia i il·luminació.
Professors en màsters i postgraus per a la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Escola
Elisava de Barcelona i de l’Escola Universitària Eram. Han estat nominats a premis com
els Gaudí, els Goya, i guardonats amb premis com els FAD, Butaca, Ciutat de Barcelona
o el Premi de la Critica 2016 per la seva col·laboració́ amb diverses companyies de
dansa. Han treballat, entre d’altres, amb Frederic Amat, Sociedad Dr. Alonso, Àlex
Rigola, Alberta Pla, Mal Pelo o La Fura dels Baus.

BIOGRAFIA

Hugo Torres
música original
Compositor, músic, intèrpret i director artístic de la companyia Voadora. Procedent d'una
família d'actors i productors de teatre de l'interior de Portugal. Després del seu pas per
l’Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo de Porto, interpreta papers
icònics de la literatura dramàtica universal en escenaris com el Teatre Argentina de
Roma o el Teatre Nacional Dóna María II de Lisboa. Com a actor, ha treballat sota la
direcció de Ricardo Pais, Giorgio Corsetti, Nuno Carinhas, Nuno Cardoso, Marta Pazos,
Quico Cadaval, Carlos Santiago o Marcos Barbosa, entre d’altres; i ha actuat a la
pel·lícula Las altas presiones. Com a compositor compta amb un Premi María Casares a
la Millor Música Original per Tokio 3.

BIOGRAFIA

Alejandra Reyes Lorenzo Iglesias
vestuari
Graduada en Art Dramàtic en l’especialitat d’Escenografia per l’Institut del Teatre i
diplomada en Disseny de Moda per l’Instituto Europeo del Diseño. Té formació musical
en piano i ha fet diversos cursos d’escenografia, vestuari, barreteria i il·lustració a
l’Escola Massana. Ha treballat amb Patricia Albizu en obres de Nuria Legarda i Sílvia
Navarro i com a escenògrafa, figurinista o il·luminadora ha col·laborat en companyies
com José y sus hermanas i La Calòrica i directors com Sílvia Munt, Raquel Cors,
Alejandro Curiel, Àngel Llàcer i Manu Guix.
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Amaranta Velarde
coreografia
Treballa en arts escèniques com a ballarina, coreògrafa i pedagoga. Graduada a
CODARTS (Universitat de Dansa de Rotterdam, Holanda), treballa, entre altres, amb el
coreògraf Bruno Listopad. Es muda a Barcelona el 2011 i inicia les seves pròpies peces
coreogràfiques: Lo Natural, Hacia una estética de la buena voluntad, Mix-en-scene i
Apariciones Sonoras. També treballa amb creadors com Cris Blanco, el Conde de
Torrefiel i Ola Maciejewska. Ha format part del col·lectiu ARTAS de La Poderosa i
imparteix classes a l’Institut del Teatre.

BIOGRAFIA

Montse Triola
suport dramatúrgic
Productora, performer i directora teatral. Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del
Teatre. Master en Theatre Practice sobre les teories visuals i performatives del segle
XX, Rose Bruford College, UK. Funda el 2003 Andergraun Films i produeix tota la
filmografia del director Albert Serra. Fa l’assistència artística de la peça Liberté (2018) al
Volksbühne Theatre, de Berlín. Porta la producció executiva i actua a les peces
Personalien, Museo Reina Sofia; Singularity, Bienal d’Art de Venecia 2015 i Els tres
porquets, Documenta 13 de Kassel. Del 2007 al 2011 dirigeix la companyia teatral d’un
centre penitenciari. El 2008 dirigeix la peça Periferia, estrena teatral de la companyia
Voadora, el 2019 s’incorpora en l’equip.
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Sadurní Vergés
ajudant de direcció
Graduat en Art Dramàtic en l’especialitat de Dramatúrgia per l’Institut del Teatre, llicenciat
en Traducció i Interpretació d’Anglès, postgraduat en Gestió Cultural i màster en
Literatura europea. Treballa com a dramaturg i traductor i és professor de dramatúrgies
contemporànies en un postgrau de l’Institut del Teatre. Els anys 2015 i 2016 dirigeix un
espectacle amb actors lituans estrenat a Lituània i Itàlia. Ha guanyat diversos premis
d’escriptura teatral, com el I Premi Mallorca de Dramatúrgia. També fa dramatúrgies de
concerts i de dansa contemporània.
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Àlex Pereira Gonzàlvez
ajudant de direcció
Graduat en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per l’Institut del Teatre. Inquiet
per naturalesa, escriu i escenifica diversos monòlegs durant la seva etapa acadèmica. És
aquest format el que el porta a la professionalització, com a actor i dramaturg, el 2020
amb Diu el Nen que ha vist un Cérvol, estrenat a Dau al Sec sota la direcció d’Andrea
Bel. És narrador habitual i co-director dels concerts dramatitzats de Novarts Ensemble.
També ha treballat com a regidor de sala en diversos espais des de 2018.
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Fitxa artística
GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
Federico García Lorca
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
Marta Pazos
PROJECTE
IT Teatre
INTÈRPRETS
Laia Alberch, Marc Domingo, Rut
Girona, Cristina Martínez, Clara
Mingueza, Mariona Rodríguez, Gal·la
Sabaté i Paula Sunyer
ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ
Cube.bz
MÚSICA ORIGINAL
Hugo Torres
VESTUARI
Alejandra Lorenzo

COREOGRAFIA
Amaranta Velarde
SUPORT DRAMATÚRGIC
Montse Triola
ASSESSORAMENT ARTÍSTIC
Voadora
AJUDANTS DE DIRECCIÓ
Sadurní Vergés i Àlex Pereira
COORDINACIÓ
PROJECTE IT TEATRE
Joan Cusó i Ramon Simó
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona
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Informació
pràctica
IDIOMA
Espectacle sense text
DURADA APROXIMADA
1h 30’
HORARIS
De dimecres a divendres a les 20.00 h
Dissabte a les 17.00 h i a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
11/02 a les 16.00 h

XARXES
@martapazoss
#itteatre
#ViajeaLaLuna
CONTACTE
Rocio Pedrol
M. 669 06 75 66
Mar Solà
M. 675 44 98 86
premsa@teatrelliure.com

ACCESSIBILITAT
12/02 audiodescripció
LLOC
Gràcia
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Col·laboradors i patrocinis
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