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La formació Cross Border ha celebrat els 
10 anys dalt dels escenaris amb propostes 
de teatre comunitari. Ara, sota la direcció 
de Lucía Miranda, proposen una obra de 

teatre documental verbatim sobre una 
cosa tan senzilla i complexa com la paraula 

casa. Partint de l'article 47 de la 
Constitució, es pregunten: què és, què 
representa i com la gentrificació, la 
migració, la crisi econòmica, la crisi dels 
refugiats i el feminisme n’han canviat el 
significat en els últims 10 anys. Una 
coproducció amb el Teatro de La Abadía 
de Madrid i el Théâtre Dijon Bourgonge – 
Centre Dramatique National. 
Un relat intergeneracional creat a partir de 
cinc casos reals i de les seves històries de 
vida. 
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Sinopsi 
 
En aquesta Casa hi ha avions, una cançó de Nirvana que et pot salvar la vida i un home 
ocell que hipnotitza les gallines. Una tarda a Caracas, una nit a París, una albada a 
Madrid. Hi ha un noi de dotze anys i un home de seixanta que sembla que no tinguin res 
en comú però sí. Hi ha cases que no hi vols entrar a viure i d'altres que t'hi quedaries tota 
la vida. Hi ha amor. Hi ha molt d'amor. I un home de la NASA que ho observa tot. 
 

 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/casa   
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En paraules de la directora 
 
 
Casa. Tots hem viscut alguna vegada en una. La dibuixem de petits. Cridem el seu nom 
per salvar-nos quan juguem a tocar i parar. D’adolescents ens en volem anar de casa. 
De grans hi volem morir. És de les primeres paraules que aprenem en un altre idioma. 
En algun moment et preguntes quan casa teva va començar a ser “la casa dels teus 
pares”.  
 
Però, què és casa? 
 
Vaig agafar l’enregistrador i vaig preguntar a més de 40 persones molt diverses què era 
casa per a elles. Vaig escoltar històries de desnonaments, gentrificació i especulació 
immobiliària, cases d’acollida, cases tutelades, la crisi del 2008, la COVID, la crisi dels 
refugiats, la migració, els ‘menas’, les lleis d’urbanisme, els ‘xanxullos’ i les hipoteques. 
 
Després ho vaig transcriure paraula per paraula (aquesta és una obra documental 
verbatim) i vaig anar trobant els protagonistes de la meva història, a qui vaig canviar el 
nom i poca cosa més: un arquitecte que va construir més de 500 habitatges però que a 
la seva filla, en herència, li deixarà uns fonaments; un noi que porta mitja vida en una 
residència de menors; una jove refugiada veneçolana que va aconseguir l’asil gràcies a 
una cançó de Nirvana; un home amb diversitat funcional que lluita per ser independent; 
una activista de la PAH amb qui enamorar-nos a París. I un home de la NASA que ho 
observa tot. 
 
El repartiment va fer una lectura per a les persones entrevistades, vam plorar, vam riure i 
ens vam posar a treballar. En un espai que recorda un set de cinema, les seves històries 
s’entrecreuen per formar-ne una de sola. Casa és un relat intergeneracional que es fa 
preguntes sobre l’article 47 de la Constitució, i sobre el camí de retorn a casa. Perquè 
quan estem perduts, quan estem cansats, com trobem el camí de retorn a casa? I en 
això de l’habitatge, nosaltres qui som, l’Elliot o l’E.T?  
 
 
Lucia Miranda 
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ENTREVISTA 

Parlant amb l’intèrpret: 
Efraín Rodríguez 
 
Es tracta d’un espectacle documental que fa 

servir la tècnica verbatim. En què consisteix? 

Consisteix en que totes les històries que veuran 
són reals. La dramatúrgia està construïda a 
partir de la transcripció de les 40 entrevistes 
que la Lucía Miranda va fer a persones molt 
diverses entre elles. I, d’altra banda, la creació 
dels 25 personatges que les actrius/actors hem 
construït amb els àudios d’aquestes 
entrevistes, tenint en compte els accents, 
falques, pauses, ritmes. 
 

Al muntatge, cada actor representa 5 papers: 
tu quines històries expliques? 

Totes les històries d’aquesta peça són 
explicades entre tots, hi ha una veu cantant en 
cadascuna, però la resta d’actors/actrius són 
indispensables per completar els relats. El codi 
del repartiment és que no hi ha codi, tots 
interpretem tota mena de personatges sense 
que importi si el gènere, l’edat, la nacionalitat o 
el color de la pell de l’intèrpret coincideixi amb 
els del personatge. És una de les particularitats 
de la dramatúrgia i de la posada en escena, en 
aquesta Casa tots podem ser-ho tot. 

 
Com és el treball amb les persones 
entrevistades? 

Des del treball actoral, és inevitable que es 
generi un vincle molt especial con elles. El 
material que tenim a les mans per crear els 
personatges és molt sensible i comporta una 
responsabilitat molt gran. El més important per 
a nosaltres és que se sentin cuidades i 
representades. La clau és en enfrontar-se a 
aquest material des del respecte absolut i ser 
molt fidels als seus relats.  
 

Què podrem veure a escena? 

Casa és un paper en blanc on es van construint 
les històries dels personatges en relació amb la 
casa, des d’una dimensió particular i social. 
Històries que, des de la seva quotidianitat 
exposen com les qüestions domèstiques es 

tornen polítiques. Posa sobre la taula qüestions 
com el dret a l’habitatge, la crisi econòmica, la 
migració, la gentrificació, el procés de refugi, 
les afectacions per la hipoteca o l’assistència 
personal a las persones amb discapacitat. 

 
Amb què voleu que el públic torni a casa? 

L’Ángel vol que el públic surti del teatre com qui 
surt de casa d’un amic després d’una 
confidència. La Pilar vol que en surtin 
preguntant-se quina és la seva casa, si en 
tenen, si la cuiden, si l’honoren. La Macarena 
vol que en surtin plens de força per lluitar 
perquè totes les persones tinguin un habitatge 
digne. El César vol que el públic escolti els 
somnis dels altres i els seus propis. El Román 
vol empatia, sempre empatia. Jo, l’Efraín, vull 
que el públic en surti amb una radiografia 
diversa sobre el panorama actual, amb ganes 
de dialogar sobre els drets, els privilegis, les 
desigualtats... i com diria Freire “amb crítica i 
amb esperança”. 
 

Després d’haver reflexionat tant sobre aquest 

concepte: què és per a tu casa? 

Per a mi el concepte casa va canviar quan, als 
11 anys, vaig renunciar a la casa que la meva 
mare em va llegar i li vaig dir al meu pare: per 
què vull una casa aquí, si el món és tan gran? 
Jo llavors ja sabia que migraria. En 34 anys he 
viscut amb 36 persones, en 18 cases, en 3 
països. I quan penso en casa, penso en el meu 
procés migratori, penso en maletes de 32 kg. 
Penso en la utopia que el dret a l’habitatge de 
l’article 47 no sigui només un dret individual, 
sinó també fonamental; penso en la 
mercantilització entorn de l’habitatge. Penso en 
el vertigen que em fan les propostes de 
polítiques migratòries de la dreta més extrema. 
Penso en la hipoteca que no em donaran mai, 
però també penso en el pit de les persones que 
estimo, on em puc arrecerar sense haver de 
demanar permís. 
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BIOGRAFIA 

Cross Border  

companyia 
 
Des de 2010, Cross Border treballa en la creació d’espectacles i projectes 
realitzats, amb i per la comunitat, per a convertir-se en un referent de la 
intersecció de les arts escèniques, l’educació i la transformació. Capitanejats 
per Lucía Miranda, està format per un grup d’artistes-educadors de diferents 
disciplines. 
 
Ha creat adaptacions contemporànies de texts clàssics, site specific en locals, 
clandestins o un parc, teatre fòrum participatiu i peces de teatre documental 
verbatim. Els seus processos de creació són oberts i col·laboratius i parteixen 
de l’escolta i observació d’un conflicte social  
 
Amb una essència al mateix temps local e internacional, els seus espectacles 
s’han vist en espais com el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, 
Conde Duque Madrid, o Fira Tàrrega i han desenvolupat projectes i formacions 
a Amèrica Llatina, Europa i Àfrica.  
 
Des de la seva creació, han produït els següents espectacles: Alicias buscan 
Maravillas (Festival Veranos de la Villa, 2021), La chica que soñaba (Sala Río 
Selmo, Ponferrada, 2019), Fiesta, Fiesta, Fiesta, (2017, LAVA de Valladolid. 
Finalista a la millor autoria teatral dels XXII Premis Max), Nora,1959 (Centro 
Dramático Nacional, 2015), El clan Luzzini (Galería Art5, 2014), Perdidos en 
nunca jamás (Teatro Circo de Murcia, 2013), ¿Qué hacemos con la abuela? 
(Encuentro de Teatro Foro Africano de Senegal, Dakar, 2012) i De Fuente 
Ovejuna a Ciudad Júarez (Thalía Theatre de Nova York, Estats Units, 2010). 
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BIOGRAFIA 

Lucía Miranda 

dramaturga i autora 
 
Directora d'escena, dramaturga i art-educadora, és fundadora de The Cross 
Border Project i cofundadora del col·lectiu internacional País Clandestino. 
 

Ha obtingut el Premi El Ojo Crítico de RNE de Teatre 2018, el José Luis Alonso 
Jóvenes Directores de l’ADE 2013 i la Menció Especial del Jurat d’Almagro Off 
2011. Els seus espectacles s’han estrenat al Thalia Theatre de Nova York, al 
Teatro Sánchez Aguilar d’Equador, al Microtheater Miami o al Centro Dramático 
Nacional de España, on ha obtingut els premis ACE i HOLA a Nova York o l’ONU 
Woman d’Amèrica Llatina contra la violència de gènere.  
 

Com a dramaturga, ha publicat Fiesta, Fiesta, Fiesta (finalista a Millor autoria 
teatral Premis Max 2019), I am Miami (Teatro Autor Exprés), Nora,1959 i Alicias 
buscan Maravillas (V Laboratori d’Escriptura Teatral SGAE); espectacles que 
també ha dirigit. Ha coescrit País Clandestino, que ha girat per festivals com 
FIBA d’Argentina, MIT de São Paulo, Fidae d’Uruguai o Almada de Portugal.   
 

Com a artista-educadora ha coordinat projectes de teatre aplicat a l’educació i la 
transformació social als Estats Units, l’Amèrica Llatina, Europa i l’Àfrica. Té un 
màster en Teatre i Educació per la Universitat de Nova York i un màster en 
Gestió d’Arts Escèniques per l’ICCMU-Universidad Complutense. És membre del 
Directors Lab del Lincoln Center de Nova York. 
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BIOGRAFIA 

Javier Burgos 

artista visual 
 
Creador audiovisual i animador. Va estudiar Belles Arts a la Universidad 
Complutense de Madrid i va començar a treballar com a creatiu al departament 
de Creativitat i Disseny de Publiespaña. Allà va aprendre a dirigir projectes, a 
dur-los a terme i a adaptar el seu estil segons les necessitats. Des de fa sis anys 
treballa per lliure i ha treballat, entre d’altres, per a agències i productores com 
Things Happen, Thinkwild, New Folder i DuFrame Studio, per a les quals ha fet 
projectes per a marques com Fundació Telefònica, Save the Children, Paul 
Gaultier, Miu Miu o Oysho. 
 

Com a escenògraf, ha firmat els treballs de Las chicas no fuman igual (Cuarta 
Pared), Nora, 1959 (Centro Dramático Nacional) i Fiesta, Fiesta, Fiesta (LAVA).  
 

També és el responsable de tots els projectes audiovisuals de Cross Border.  
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 Fuente: Tinglao Management 

BIOGRAFIA 

Pilar Bergés 

intèrpret 
 
Aragó. Va estudiar interpretació a Estudio Corazza i és llicenciada en Traducció i 
Interpretació. Des de la seva sortida del Estudio, ha participat en nombrosos 
muntatges teatrals com Todo irá bien (dir. Jose Manuel Carrasco), Hambre, 
locura y genio (dir. J.C. Corazza), Night Passage (dir. Astrid Menasanch 
Tobieson) o Bodas de Sangre, (dir.Pablo Messiez, Centro Dramático Nacional). 
 
És membre de la Compañía Mujer en Obras, dirigida per Javier Ballesteros i ha 
participat en els muntatges LA i Ese Toro que no veíamos, seleccionat pel 
Festival de Tardor dins del mercat Confín. 
 
Els seus últims treballs de cinema i televisió inclouen La Fortuna, (dir. Alejandro 
Amenábar), Las de la última fila, (dir. Daniel Sánchez Arévalo), By Ana Milán, 
(dir. Rómulo Aguillaume) o Los Inocentes (dir. Guillermo Benet). També ha 
participat a sèries como Gente Hablando, Cuéntame, El Secreto de Puente Viejo, 
Mira lo que has hecho o La Valla. 
 
Va rebre diferents premis com a millor actriu pel seu treball al curtmetratge 
Haloperidol, (dir. José Manuel Carrasco) i, a Korsakov (dir. José Manuel 
Carrasco), ha rebut el premi a Millor Actriu per I- Corto del Fib ABC. 
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BIOGRAFIA 

César Sánchez  

intèrpret 
 
Debuta com a professional als Teatros Nacionales, al Teatro Español el 1972. Des 
de llavors ha participat en nombrosos muntatges. Destaca per la seva continuïtat, 
treballant cinc anys al Centro Dramático Nacional, vuit amb la Compañía Lope de 
Vega i cinc col·laborant amb la Compañía Nacional de Teatro Clásico.  
 

Ha treballat a Porvenir para un hijo (dir. Angel García Moreno), Los Cómicos de la 
legua (dir. Carlos Ballesteros), Eduardo II y La Comedia sin título (dir. Lluís 
Pasqual), Escuadra hacia la muerte (dir. Antonio Malonda), Tú y yo somos tres 
(Ángel Ruggiero), Los españoles bajo tierra (Francisco Nieva), Luces de bohemia, 
Calígula y Divinas palabras (dir. José Tamayo) El tiempo y la habitación (dir. Lluís 
Homar), La celosa de sí misma (dir. Luis Olmos) La entretenida (dir. Elena 
Pimenta), Amar después de la muerte y Don Gil de las calzas verdes (dir. Eduardo 
Vasco), El perro del hortelano (dir. Laurence Boswell), Calígula (dir. Joaquín Vida), 
Drácula (dir. Eduardo Bazo), Carnaval, Tomás Moro (dir. Tamzin Townsend), La 
boda de tus muertos (dir. Pablo Canosales) i un llarg etcètera. 
 

Ha treballat també a la sarsuela: La del manojo de rosas; Luisa Fernanda; Agua, 
azucarillos y aguardiente; La verbena de la paloma o El cantor de México... Ha 
participat en sèries de televisió: Hermanos y detectives, El Comisario, Policías, 
Viento del Pueblo, El asesino del Círculo, El ministerio del tiempo, La verdad, 
Mercado Central...), i en una dotzena de pel·lícules: Dame algo (dir. Héctor Carré); 
Carne de gallina (dir. Javier Macua); Incautos, (dir. Miguel Bardem), La voz 
dormida, (dir. Benito Zambrano) o Onix, los reyes del Grial, (dir. Roberto Girault). 
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Font: INTEF.es  

BIOGRAFIA 

Ángel Perabá  

intèrpret 
 
Jaén, 1983. Membre de Cross Border des de 2012. Com actor va estudiar a 
RESAD de Madrid, on es va graduar en Interpretació. Els seus últims treballs han 
estat La chica que soñaba, Fiesta, Fiesta, Fiesta i Nora,1959 (dir. Lucía 
Miranda); Cluster (dir. Juan Ceacero) ExLímite i Wände/Wunde (dir. Aarón 
Lobato, Teatro de L Abadía, residència Agatas); ¡Cómo está Madriz! (dir. Miguel 
del Arco, Teatro de la Zarzuela); Nueva Escena Italiana, dos lecturas 
dramatizadas (dir. Manuela Cherubini, CDN) i Long Distance Affair (PopUp 
Theatrics, Fringe Festival en Edinburgh i a la Bienal de Arte Joven de Buenos 
Aires). 
 
Ha treballat altres tècniques de composició escènica com els Viewpoints amb 
membres de la SITI Company. A més, segueix formant-se en tècniques que 
neixen de la dansa i altres relacionades amb la improvització i el Contact. S’ha 
format amb ballarines com Mary Overly, Elena Córdoba, Camille Hanson o 
Shahar Dor. Com a ballarí, el seu darrer treball ha estat Atávico (dir. Poliana 
Lima, primer Premi en el 28è Certamen Coreogràfic de Madrid). També ha 
treballat com assessor del moviment i coreògraf en diferents companyies de 
teatre.  
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BIOGRAFIA 

Macarena Sanz 

intèrpret 
 
Madrid. Llicenciada en Interpretació textual el 2013, per la RESAD de Madrid. 
Amplia els seus estudis a la Escuela Mar Navarro amb tallers de tècnica Lecoq i 
a l’Estudio Juan Codina, amb entrenaments de tècnica Txèkov, impartides per 
Lidia Otón. 
 
Com actriu ha treballat a Bien está que fuera tu tierra Galdós, (de Alma Garía i 
dir. Jose Gómez Friha), La distancia (dir. Teatro en Vilo, CDN), Top Girls (CDN), 
Interrupted (dir. Teatro en Vilo, CDN), Refugio (dir. Miguel del Arco, CDN), 
Jardiel, un marido de ida y vuelta (dir. Ernesto Caballero, CDN), La vida de 
Galileo y de El laberinto mágico (dir. Ernesto Caballero, CDN) , Los desvaríos del 
veraneo (dir. Jose Gómez Friha), Maribel y la extraña familia (dir. Gerardo Vera), 
Lista de cosas que nos gustaría ver sobre el escenario (cia. Los Bárbaros), El 
inspector ( dir. Miguel del Arco ) i Münchhausen ( dir. Salva Bolta). 
 
Al cinema, ha treballat amb Miguel del Arco a la pel·lícula Las furias i amb  Victor 
García León a Selfie. I en televisió ha participat en sèries com Isabel, El incidente 
i Asesinato en la universidad. Ha sigut ajudant de direcció de l’espectacle Hoy 
puede ser mi gran noche de Teatro en Vilo. 
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BIOGRAFIA 

Efraín Rodríguez  

intèrpret 
 
Mèxic 1987. Integrant de Cross Border des del  2011. Cofundador del projecto de 
mediació intercultural Es (tu)yo. Diplomat en Arts Escèniques per el Instituto de 
Desarrollo Artístico de México,. Ha realitzat formacions amb SITI Company, Joan 
Soler, Yolanda Ulloa, Vicente Fuentes, Jan Ferslev (Odín Teatret), Graham 
Dixon (Micahel Chekhov London Studio) i estudis de dansa contemporània amb 
Gustavo de Ceglie i de dansa clàssica amb Gema Bautista. 
 
Alguns dels seus darrers treballs teatrals són: Cuando caiga la nieve (dir Julio 
Provencio.), Impulsos (BPM) (dir. María Prado, CDN) Fiesta, Fiesta, Fiesta (dir. 
Lucía Miranda Teatro Español); Our Town (dir. Gabriel Olivares; TeatroLab); 
Nora, 1959 (dir. Lucía Miranda); Windermere Club (dir. Gabriel Olivares) o Yes, 
Yes love (dir. Nora Stephens; Festival Move ment Research Spring New York, 
Río de Janeiro). 
 
En l’àmbit del cinema i de la televisió, l’he pogut veure a Asedio (dir. Miguel 
Ángel Vivas), La Fortuna (dir. Alejandro Amenábar); Palomares (dir. Álvaro Ron); 
El Laberinto (dir. Ignacio Oliva); El Hereje (dir. Ignacio Oliva); Ternura y la 
tercer persona (dir. Pablo Llorca); El debut (dir. Gabriel Olivares) i El gran salto 
adelante (dir. Pablo Llorca). 
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Pilar Bergés 
Ángel Perabá 
Efraín Rodríguez 
César Sánchez  
Macarena Sanz 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Anna Tusell  
 
IL·LUMINACIÓ  

Pedro Yagüe  
 
ESPAI SONOR  

Nacho Bilbao 

VISUALS 

Javier Burgos  
 
COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure, Teatro de La Abadía, Théátre 
Dijon Bourgogne – Centre Dramatique  i 
Cross Border 
 
AJUDANTA DE DIRECCIÓ 

Román Mendez  
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Helena Ordoñez 
 

 

 

Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dc. a ds. a les 20.00 h 
Dg. a les 18.00  
16/12 a les 16.00 h 
 
PREUS 

De 9 € a 29 € 
 
DURADA 

1 h 35’ 
 
IDIOMES 

En castellà 
 
 
 
 
 

 
ACCESSIBILITAT 

Divendres accessibles 
17/12 audiodescripció 
 
EDAT RECOMANADA 

A partir de 14 anys (ESO i Batxillerat) 
 
ESPECTACLE INCLÒS A 

El Lliure del futur 
 
LLOC 

Gràcia 
 
COL·LOQUI 
Després de cada funció, debat amb la 
companyia!  
Inclòs en la durada de l’espectacle 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-casa 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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