
 

 

Consell assessor 

El projecte de direcció de Juan Carlos Martel Bayod contempla la creació de comitès 

que donin suport en diversos aspectes del funcionament del Teatre Lliure. En aquest 

sentit, i tal com es recull als nous Estatuts, des de l’inici de la seva etapa com a 

director del Lliure s’ha comptat amb un Comitè de programació, actualment anomenat 

Consell assessor, que ha donat i dona suport en àmbits diversos de la direcció artística 

del teatre. 

Especialitzats en àmbits d’actuació com la lectura de textos, la dramatúrgia, les 

residències creatives, la transparència o la igualtat, diversos professionals del món de 

la cultura i de les arts escèniques han format part del Consell assessor des de la seva 

creació el 2019: Marc Artigau, Pau Catà, Clàudia Cedó, Isaias Fanlo, Carme Fenoll, 

Mireia Estrada, Marina Garcés, Ingrid Guardiola, Albert Lladó, Neus Masferrer, Oriol 

Pastor, Ester Rovira, Jordi Sellas, Victoria Szpunberg i Serge von Arx. Bona part dels 

membres que han marxat d’aquest òrgan assessor han continuat vinculats al programa 

del Teatre Lliure amb projectes específics. 

Actualment, el Consell assessor està format per Marc Artigau, Marta Oliveres, Anna 

Pérez-Pagès i Victoria Szpunberg. El Consell valora textos i projectes escènics que 

poden ser d’interès per a la programació del teatre i realitza tasques d’assessorament 

en la programació, les gires i la comunicació. 

 

 

Primer Consell assessor, 28 de març de 2019 

 

  



 
 

Informació sobre els actuals membres del Consell assessor 

 

Marc Artigau i Queralt (Barcelona,1984) És llicenciat en Direcció 

escènica i dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha 

rebut diversos premis literaris com el Ciutat de Sagunt, Les 

talúries, el premi Gabriel Ferrater per a joves poetes, l'Accèssit al 

Premi Nacional Marquès de Bradomín o el Premi Quim Masó per 

la seva obra teatral, que està publicada al Teatre reunit 2009-

2018, d’Arola Edicions. Com a dramaturg, ha treballat amb Julio 

Manrique (L'ànec salvatge, Les tres germanes –Premi Max a la 

millor adaptació 2021, Carrer Robadors –Premi Max a la millor 

adaptació 2022); David Selvas (El màgic d'Oz), Oriol Broggi (L'orfe 

del Clan dels Zhao i Al nostre gust –Premis de la Crítica a millor 

adaptació 2014 i 2015); Juan Carlos Martel Bayod (Moby Dick, 

Càsting Giulietta), i amb Àngel Llàcer i Manu Guix (El petit 

príncep). Ha publicat les novel·les Jo era el món, La vigília (Premi Josep Pla 2019), 

Les paraules inútils, Els perseguidors de paraules (Ed. Estrella Polar), La cova dels 

dies (Ed. Fanbooks), Un home cau, Els coloms de la Boqueria i Ningú sabrà qui ets 

amb Jordi Basté. (Ed. Rosa dels Vents). En poesia: Primers Auxilis, Vermella (Premi 

Martí Dot) i Desterrats. Ha col·laborat a Catalunya Ràdio i actualment a El món a 

Rac1. (Fotografia Juan Lemus) 

 

Marta Oliveres (Barcelona, 1960) és una 

emprenedora de les arts escèniques no 

convencionals i gestora cultural. Va iniciar-se en el 

sector la dècada del 1980, treballant com a road 

manager dels Comediants i de La Fura dels Baus. 

Posteriorment s’ha dedicat a la producció i gestió 

de companyies i artistes, d’entre els quals 

s'inclouen Carles Santos, Marcel·lí Antúnez, Sergi 

Fäustino, Sonia Gómez i Roger Bernat, entre altres 

artistes. És impulsora i creadora d’El Vivero, una plataforma de gestió d’artistes de 

diverses disciplines i llenguatges. Ha estat membre del Network Informal European 

Theater Meeting (IETM), del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i les Arts de 

Catalunya, i ha treballat com a Cap de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull. 

Actualment també és coorganitzadora de les trobades professionals dels festivals 

GREC, EUFÒNIC i Sismògraf. (Fotografia Toni Catany) 

 



 
Anna Pérez-Pagès és llicenciada en Filologia Anglesa per la 

UB, llicenciada en Periodisme per la UPF i diplomada en Arts 

Escèniques per la UAB. S'ha dedicat sobretot al periodisme 

cultural i actualment és Coordinadora de Cultura a Betevé, on 

va dirigir i presentar durant 9 anys el magazín Àrtic. Al llarg 

de la seva carrera professional ha col·laborat amb TV3, 

Catalunya Ràdio, Rac 1, Ràdio 4 i El Periódico, i ha dirigit 

tallers de Comunicació Cultural i Xarxes Socials a la UPF i a 

la Biennal de Venècia. 

 

Victòria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) és 

dramaturga i docent d'arts escèniques a l'Institut 

del Teatre de Barcelona, entre altres centres de 

formació professional. Ha treballat i estrenat en 

espais com el Teatre Nacional de Catalunya, el 

Teatre Lliure, el Teatre Tantarantana o la Sala 

Beckett, i també en teatres de Madrid i la resta de 

Catalunya i l’Estat. Els seus textos han estat 

traduïts a més de deu idiomes i s’han pogut veure en països com els Estats Units, 

Colòmbia, Itàlia, Txèquia i França, entre altres. A banda de la seva carrera com a 

autora, ha col·laborat amb diferents coreògrafs, ha signat dramatúrgies i adaptacions 

teatrals, ha treballat com a directora i ha escrit peces per a ràdio i instal·lacions 

sonores. 


