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Doble programa dirigit per Andrés 

Lima (El pan y la sal, 2018/19; Edipo 
rey, Medea i Antígona, 2015/16; El 
montaplatos, 2012/13) inspirat en el 

llibre de Naomi Klein La doctrina del 
xoc: un viatge per explicar com 
s’utilitzen les investigacions 
psiquiàtriques dels anys 50 i les teories 
ultraliberals de l’Escola Econòmica de 
Chicago per implantar el capitalisme 
arreu del món. De Xile i l’Argentina a 
l’Iraq, i també al nostre present. 
 

Formen el díptic Shock els espectacles 

El Cóndor y el Puma (Premi Max 2020 a 
la Millor Direcció d'Escena per a 

Andrés Lima) i La tormenta y la guerra 
(Premi Fotogramas de Plata 2021 a la 
Millor Actriu de teatre i Premi de la 
Unión de Actores y Actrices 2022 a la 
Millor Actriu secundària per a Alba 
Flores, i Premi de la Unión de Actores y 
Actrices 2022 al Millor Actor de 
Repartiment per a Guillermo Toledo).  
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Sinopsi 
Shock 1. El Cóndor y el Puma  
 
El Cóndor y el Puma és el resultat de la investigació teatral sobre un fet 
històric, el cop d’Estat del General Pinochet sobre el Govern de Salvador 
Allende. Un teatre documental que representa la història, però per arribar-hi 
des de l’emoció, signat per uns dels millors dramaturgs espanyols dels 
últims anys. 

 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/el-condor-y-el-puma 
 
TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=KCE_GAvdA_4&t=38s  
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Sinopsi 
Shock 2. La tormenta y la guerra 
 
Segona part del díptic Shock. La tormenta y la guerra comença als anys 80, 
amb la revolució neoconservadora encapçalada a Europa per Margaret 
Thatcher i als EUA per Ronald Reagan, i culmina al primer gran xoc del 
segle XXI: la guerra de l’Iraq, de la qual tots vam ser partícips. Perquè el xoc 
va d’això, de reflexionar sobre en quina mesura som corresponsables de la 
nostra història, dels nostres xocs, dels nostres cops, de la nostra violència. 
 
Un teatre documental que representa la història, però per arribar-hi des de 
l’emoció, signat per uns dels millors dramaturgs espanyols dels últims anys.  

 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/la-tormenta-y-la-guerra 
 
TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSC_2vP9dsI&t=1s  
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ENTREVISTA 

Parlant amb el director: 
Andrés Lima 
 
Shock 1 està inspirat en el llibre de Naomi Klein, 

La doctrina del shock. En quin sentit us ha 
inspirat el text?  

Al principi vam pensar, fins i tot, adaptar el llibre 
complet, però ens vam donar compte que la 
història a la qual ens cenyim, la del Con Sud 
d'Amèrica, té vida pròpia i ens allunyem de la idea. 
Sí, ens quedem amb el fons de l'assumpte i amb el 
principi de l'estructura. L'obra neix de la primera 
part del llibre anomenada El Nada es bella. Potser 
en el futur farem l'adaptació de la resta d'un llibre 
tan lúcid. 

 
Com va néixer finalment el text que veurem en 
escena? Està dividit en diverses parts, quines? 

Portem molt temps de recerca amb aquesta obra. 
Hem fet tallers per a documentar-nos sobre els 
fets històrics, però també sobre l'escriptura i la 
pròpia posada en escena. El resultat és aquesta 
obra, un únic espectacle, que cronològicament va 
des dels anys 50, amb les primeres reunions del 
govern estatunidenc amb Ewen Cameron perquè 
desenvolupi la tècnica  
de l’electroshock, fins a la mort de Pinochet, 
passant per l'Operació Còndor i la col·laboració del 
govern nord-americà en aquesta operació. És un 
periple ampli i l'hem dividit en quatre parts: 
La Nada es bella, on es presenta als dos doctors 
del shock: Ewen Cameron creador de 
l’electroshock i Milton Friedman, premi Nobel i 
impulsor de l'economia neoliberal als EUA. El 
Golpe, tracta de mostrar com aquestes teories 
tenen conseqüències, com va dir Donald Rumsfeld 
sobre Friedman al seu panegíric. El primer 
laboratori de la doctrina del xoc va ser Xile i el cop 
d'estat de Pinochet, de manera que en aquesta 
part recreem el cop i els primers dies de detenció 
de presos en l'Estadi Nacional de Xile. El Cóndor y 
el Puma, parla de l'Operació Còndor, del seu 
desenvolupament i sobretot de la seva 
implementació com a cop d'estat a l'Argentina per 
part del General Videla. L'obra comprèn des de la 
inspiració de l'Operació fins a la celebració del 
Mundial de Futbol en 1978 a l'Argentina. El 
Mundial va ser una rentada de cara del règim de 
Videla. Es jugava al futbol mentre es torturava a 
gent a només uns metres de l'estadi.  

Muerte y resurección, en què veiem com aquests 
impulsors i protagonistes dels fets anteriors moren, 
però les seves teories no sols ressusciten sinó que 
continuen més vives que mai. 
Aquestes quatre peces conformen Shock (El 
Cóndor y el Puma), més un pròleg i un epíleg. Al 
pròleg es plantegen les bases de l'obra i, a l'epíleg, 
s'expressa un desig, un “continuarà”… 

 
Tractant temes i personatges històrics, diries 
que l'obra és documental? 

Sí, les quatre històries tenen un fortíssim suport 
documental. Nosaltres les ficcionem per intentar 
que el públic les senti. Hi ha una dosi d'informació 
important, però sobretot ens interessa l'emoció de 
tota aquesta història. L'acció al teatre s'expressa a 
través de l'emoció, ja sigui artística o vivencial. La 
nostra tasca és posar-nos al lloc dels personatges 
i que el públic visqui la història. Crec que l'art ens 
pot fer comprendre millor la realitat. Hem preparat 
un espectacle que té molt de la tècnica 
documental. Això és una cosa que he fet vegades, 
és una manera de contar una realitat o una ficció 
que a mi m'interessa molt. Urtain també era una 
realitat barrejada amb ficció; El pan y la sal, sobre 
el jutge Garzón i la Memòria Històrica, és un altre 
exemple. Ja fa anys vam introduir el tema 
d'aquesta obra a Capitalismo, hazles reír, que es 
va estrenar al Teatre Circ Price i que també va ser 
fruit d'un taller de recerca d'un any.  

 
Quin és el motiu que us ha impulsat a recrear 
aquesta part de la història del segle XX? 

No és més que l'intent d'observar i ser conscient 
del món on vivim. Aquesta és una història que es 
conta moltes vegades com una història de dolents 
i de bons, d'herois i vilans, i bé és cert que va 
haver-hi molts dels seus protagonistes que van 
tenir un paper més o menys vil dins d'ella, però al 
final som nosaltres els que estem dins d'aquest 
sistema i és el sistema que ha sobreviscut. Aquest 
sistema és el capitalisme i està prenent una deriva 
neoliberal molt preocupant. Crec que és una cosa 
de la qual hem de ser conscients. M'agradaria 
aconseguir que la gent senti què va passar quan 
es va iniciar això que ara vivim. Ho hem llegit, ho 
sabem, tenim informació sobre això, però no 
podem fer-nos a la idea de què és estar dins del 
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Palau de la Moneda, per exemple, sent assetjat. 
No sabem què és estar dins d'un estadi nacional a 
l'espera de ser torturat. No sabem què és la tortura 
mentre tot el teu país celebra la victòria del seu 
equip de futbol, com si no passés res, mentre a 
30.000 persones se'ls està donant per 
desaparegudes dins d'un règim de violència 
contínua. Tot això és una cosa que ha de 
sobreviure a la informació i ha de quedar com a 
emoció. Al cap i a la fi, és el món que hem generat 
al segle XX i el que continuem generant al XXI i el 
que deixarem als nostres fills i nets. No estem 
deslligats d'això, no ha passat fa tant de temps i no 
ho tenim molt lluny. De fet es podria aplicar la 
doctrina del xoc a molts casos actuals; Donald 
Trump està alimentant i projectant aquest tipus 
d'economia agressiva, i a Espanya la dreta també 
ho intenta. En aquest moment estan vigents una 
sèrie d'idees sobre com organitzar el món que són 
molt preocupant. 

 
Parlant de la posada en escena i del treball dels 
actors, cadascun encarna diversos personatges. 
Busques la semblança física? Com es 
distingeixen a escena? 

Crec que al teatre s'ha de buscar més l'evocació i 
he procurat separar-me del to documental, en 
aquest sentit, perquè per a això el millor és anar a 
l'hemeroteca o a internet. A mi m'agrada molt 
generar personatges de ficció sobre personatges 
reals. Em permet anar més a l'essència. Sí, és cert 
que en l'espectacle hi ha un joc que pretén tocar 
molts pals teatrals, des de l'escena realista 
d'intriga política, fins al despropòsit del clown. En 
algun cas sí que hi ha una perruca que ens fa 
recordar més a algú, però en d’altres casos, no. 
Sempre és present l'actor amb el que es vol 
comptar. A través del que vol contar i del que va 
passar, sorgeix l'emoció, i és quan resulta més 
fàcil que el públic es pugui identificar amb el que 
passa en escena. 

 
Podries parlar-nos del procés creatiu de la 
posada en escena? 

Primer està el concepte sobre el qual vols 
treballar: el poder dels diners i de com aquest 
poder utilitza la violència per imposar-se. Al cap i a 
la fi, vivim immersos en aquest sistema. 
Després comença el treball de creació. I es genera 
un equip. Cridem a qui creiem que parlarà millor 
d'això. I entren a l'espectacle Albert Boronat, Juan 
Cavestany i Juan Mayorga. I alhora es conforma 
l'essència ètica i estètica de l'espectacle. Amb 

Beatriz Sant Joan convenim que aquesta història 
es contarà des d'un espai que evoqui un estadi de 
futbol. L'esport com a símbol de la societat de 
l'espectacle i els fets històrics succeïts a l'Estadi 
Nacional de Xile el 1973 i al Mundial de Futbol de 
l'Argentina de 1978. Després entenem que el 
públic serà protagonista de l'espectacle, serà 
poble en la campanya d'Allende o seguidor del 
Kempes al Mundial. Dissenyem les pantalles que 
envoltaran al públic on Miquel Àngel Raió 
projectarà i crearà les imatges audiovisuals que 
ens envoltaran durant l'obra. La llum de Pedro 
Yagüe anirà des del centelleig de l’electroshock 
als grans focus blancs d'una final televisada, 
passant per la foscor del calabós o la lluminositat 
del despatx oval de la Casa Blanca. I la música de 
Jaume Manresa. La música és la meva major 
aliada a l'hora de provocar la identificació del 
públic amb l'obra. La música és un llenguatge 
abstracte que ens arriba directe al cor. Però, 
d'altra banda, té la responsabilitat d'il·lustrar el pas 
del temps, transitant per la música dels 50, 60, 70 i 
90. A més de treballar amb el so documental de 
molts dels fets històrics: la veu d'Allende, els 
bombardejos al Palau de la moneda, els discursos 
de Milton Friedman, etc. on Enrique Mingo, en 
col·laboració amb en Jaume, treballa com a tècnic 
fonamental per a orquestrar l'enginyeria de so. 
Però res d'això és possible sense uns actors de 
luxe i compromesos amb l'espectacle: Antonio, 
Natalia, Esteban, María, Paco, Guillermo i Juan. I 
gràcies a les seves propostes i troballes s'ha anat 
conformant aquesta obra. Vull mencionar també a 
la meva ajudant Laura Ortega i la resta d'ajudants, 
tots ells bolcats com el que més. I a totes les 
persones que han col·laborat desinteressadament 
als tallers de recerca. I són molts. Sense els tallers 
realitzats durant un any és impossible muntar una 
obra així. 
Beatriz Sant Joan, de nou, té el repte de vestir una 
infinitat de personatges que han existit però que 
han d'estar al servei de l'espectacle. Ha de crear 
un COR. I torno al principi. La inspiració d'aquesta 
posada en escena és tràgica, com la seva història. 
Penso que la tragèdia contemporània conté 
humor, ironia, rialles salvatges, dolor, terror i 
absurd. Tots estem entusiasmats amb aquest 
viatge, amb explicar-lo. Espero que us agradi. 

 
 
(Font: Centro Dramático Nacional) 
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ENTREVISTA  

Parlant amb el dramaturg: 
Albert Boronat 
 
De què tracta Shock 1 (El Cóndor y el Puma)? 

Shock parteix del llibre de Naomi Klein La 
doctrina de shock. En ell es proposa un viatge 
per explicar quina relació hi ha entre les 
investigacions psiquiàtriques de Donald Hebb i 
Ewen Cameron dels anys 50 amb les teories 
ultres liberals de l'Escola Econòmica de 
Chicago, liderada per Milton Friedman. El 
nostre text planteja com s'utilitzen aquests 
mètodes, molt paral·lels, per implantar el 
capitalisme a tot el món. Va haver-hi un primer 
lloc d'experimentació, el Con Sud americà, Xile 
i l'Argentina, i després es va estendre a altres 
països, Indonèsia per exemple, que ha tingut 
un procés molt similar, fins a arribar a 
l'actualitat amb la guerra de l'Iraq i altres 
esdeveniments posteriors fins al present.  
Ewen Cameron va investigar l'ús de 
l’electroshock i els mètodes de privació 
sensorial per fer una neteja total de la ment del 
pacient i tornar a construir a sobre, curada dels 
seus traumes, dels seus tics, de la malaltia 
mental, en definitiva. Aquest ús, en principi 
terapèutic, va interessar a la CIA i Cameron va 
continuar treballant subvencionat per ella. Va 
traspassar qualsevol barrera ètica i va desoir 
les recomanacions de seguretat sobre el 
nombre de descàrregues que pot administrar-
se a un pacient. La seva hipòtesi era que si se  
sobrepassa un número determinat 
d’electroshocks es crearia una espècie de  
tabula rasa en la ment per la qual el subjecte 
perdria absolutament els seus records,  
tendències “degenerades”, traumes…. Això 
permetria construir una cosa neta, nova i 
higiènica, però també permetria manipular la 
voluntat del pacient.  
El que deia Friedman, des de la perspectiva 
econòmica, és semblant. Un canvi només es 
pot instaurar de manera radical després d'un 
xoc, en un moment en què hi hagi hagut una 
convulsió. Es pot esperar aquest moment de 
xoc o es pot provocar, que és el que van fer a 
Xile, a l'Argentina i en algun altre lloc. 
 

L'obra de Naomi Klein parla de molts països i 

de diferents èpoques. També Shock 1?  

El llibre de Naomi Klein abasta un període de 
temps gran i parla de països com l'Uruguai, el 
Brasil, Indonèsia, l'Iraq o fins i tot els mateixos 
EUA… Nosaltres ens quedem amb el Con Sud, 
que potser és el més conegut i el que  
més ens ressona. La nostra obra té diverses 
parts, i l'última, la que es diu Muerte y 
resurrección ens situa a Londres, el 1999, quan 
Margaret Thatcher es va entrevistar amb 
Pinochet. L'escena La Nada 2006, El guateque 
i l’Epílogo ens acosten al nostre temps i 
pretenen mostrar què queda d'allò, d'aquell 
món, de Nixon, de Milton Friedman i dels 
Chicago Boys. Creiem que ara, precisament, 
està tot molt vigent; el nou govern del Brasil, el 
que està passant a Veneçuela, són moviments 
hereus de l'Escola de Chicago. La idea de 
l'obra és dibuixar un ampli arc temporal. Anar-
nos-en als anys 50, passar per aquest primer 
laboratori que va ser Xile, després per 
l'Argentina i arribar al present i observar què té 
a veure allò, ja morts els actors protagonistes, 
amb el nostre món. Aquesta és la intenció. És 
complicat perquè abasta molt temps i passen 
moltíssims personatges; comptem amb molta 
informació i amb moltes dades. 

 
L'obra té diverses parts i diversos autors, 
com ha estat el procés d'escriptura? 

El format global l'hem construït l’Andrés Lima i 
jo i després hem fet “encàrrecs”, com les 
escenes Washington 1970 que són de Juan 
Cavestany i l'escena Londres 1999 Augusto y 
Margaret, que és de Juan Mayorga. Ha estat un 
procés de treball molt llarg. Des de fa més d'un 
any hem anat organitzant tallers d'una setmana 
cada dos mesos, treballant amb tot l'equip, 
generant material i provant coses. 

 
Fins a quin punt és una obra documental i 
quina part de ficció té? 

És una obra en gran part documental. Moltes 
escenes són declaracions reals, entrevistes i 
dades. Hi ha una mescla de ficció i pur 
document. La part d’El Cóndor y el Puma és un 
text informatiu, molt científic. No obstant això, el 
principi, La Nada es bella, Washington 1970 és 
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una recreació d'una reunió de Cameron amb 
agents de la CIA i és ficció, no existeixen cap 
acta ni document sobre el tema. Se sap que va 
existir aquesta reunió en aquestes dates en 
aquest hotel concret…la resta la coneixem pels 
resultats i conseqüències del que allí es va fer, 
que va ser, bàsicament, incorporar a files als 
científics. 
 

El mateix passa amb els personatges, la 
majoria històrics, alguns encara vius.  

Efectivament, molts són personatges reals: 
Pinochet, Nixon, Kissinger, Víctor Jara, Milton 
Friedman, Ewen Cameron… Personatges com 
Miss Washington, Mr. Washington Big Fish o 
Mr. Langley són agents de la CIA creats a 
l'obra amb noms genèrics. Representen el 
poder de la Casa Blanca, rols, institucions... 
Personatges com els Chicago Boys tampoc 
tenen noms reals, perquè no volem parlar de 
cap d'ells en concret, sinó tractar-los de manera 
general. Els hem adjudicat els noms dels 
actors: Natalia, Esteban, María, Paco i Juan. 
Encarnen estudiants xilens que van anar a 
Chicago amb un conveni entre la Universitat 
Catòlica de Xile i la Universitat de Chicago, on 
impartia classes Milton Friedman. El fet és que 
es va repartir una quantitat enorme de beques 
amb la intenció que tota Llatinoamèrica quedés 
representada a Chicago. Les declaracions 
recollides en aquesta escena són extretes 
d'entrevistes reals de Chicago Boys de fa tres 
anys, en les quals fan una revisió dels fets. 
Parlen dels seus records de joventut, quan van 
conèixer a Harberger, i parlen de la seva 
vinculació amb el cop d'estat. Les frases del 
text són seves literalment i ens diuen el que 
van sentir aquest dia: alegria infinita; va ser 
fantàstic per a aquest país; la millor plata 
invertida. Alguns d'ells van arribar a ser 
ministres. Ells expliquen en aquesta entrevista 
que van treballar durant molt de temps en un 
paquet de mesures que van compilar en un 
llibre anomenat El ladrillo. En aquest 
documental els pregunten la raó d'aquesta 
publicació. Ells referien que va ser un exercici 
acadèmic, però la veritat és que l'endemà del 

cop d'estat de Pinochet estaven aplicant les 
mesures econòmiques que es recollien en ell. 
El vincle dels Chicago Boys amb Pinochet és 
enorme i, fins i tot, en l'actual govern xilè hi ha 
Chicago Boys de quarta o cinquena generació. 
En l'escena d’El Cóndor y el Puma sobre 
l'Argentina i l'Operació Còndor tornen a 
aparèixer aquests personatges amb els noms 
dels actors. L'escena té una lògica diferent, és 
molt èpica i el que diuen els actors és narració, 
no parlen des de cap personatge. En aquest 
cas, és més fidel que apareguin amb els seus 
noms propis. 

 
L'obra té una part molt dura referida a la 
tortura, que apel·la als nostres sentiments.  

Aquest assumpte ens va plantejar un gran 
dubte, no sabíem si la tortura hauria d'aparèixer 
o no. Podia haver estat una obra asèptica, 
distant, però és una opció, pràcticament una 
militància, molt defensada per l’Andrés per qui 
el teatre és emoció. Estaríem ometent una part 
molt important de la història si no parléssim de 
les tortures. Els documents i les entrevistes 
sobre aquest tema mostren una borratxera 
d'emocions brutal, fins i tot entre els 
torturadors. La lectura de la descripció de 
tortures reals, triada d'entre totes les dels 
judicis, és de les més fredes que hem trobat. El 
nostre plantejament és: si els militars no 
haguessin denegat la individualitat a cadascun 
dels comunistes que van assassinar, si 
haguessin conegut, un en un, tots els que van 
matar, no crec que ho haguessin fet. No és el 
mateix matar comunistes que matar a Federico 
Ramos, que viu en tal lloc i té una filla. 
Despullar la gent de la seva individualitat és la 
base de la xenofòbia i de l'odi. En un contacte 
directe ni el racisme funciona. Al final, tot es fa 
per motius molt estranys i la reflexió és que les 
idees polítiques tenen conseqüències que van 
més enllà d’allòl racional i estan banyades 
d'emoció.  

 
 
(Font: Centro Dramático Nacional)
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Font: academiadelasartesescenicas.es 

BIOGRAFIA 

Andrés Lima 

text, dramatúrgia, direcció 
 
Actor i director teatral, és considerat com un dels grans directors de l'escena 
espanyola. Amb els seus muntatges ha contribuït a l'actualització dels conceptes 
de la posada en escena teatral. Ha realitzat nombrosos cursos a Espanya i ha 
estat becat pel Royal Court Theatre de Londres amb el seu programa de 
residència internacional per a dramaturgs emergents. És fundador de la 
companyia Animalario, per qui ha dirigit: El montaplatos (2012), Penumbra 
(2010), Urtain (2008), Tito Andrónico (2009), Argelino (servidor de dos amos) 
(2008), Marat-Sade (2006), Hamelin (2005), Últimas palabras de Copito de Nieve 
(2004), Alejandro y Ana (lo que España no pudo ver del banquete de la boda de 
la hija del presidente) (2002), Pornografía barata (2001) escrita també per ell, 
Tren de mercancías huyendo hacia el oeste (1999), El fin de los sueños (2000) i 
Qué te importa que te ame (1997). Com a director escènic ha treballat, entre 
altres, per la Comédie - Française (Las joyeuses commères de Windsor, 2011; 
Bonheur, 2009) i el Stadsteater de Goteborg, Suècia (El caso Danton, 2012) i 
Blackbird, 2010).  
 

Ha guanyat nombrosos premis com el Premi Max a la millor direcció per Urtain, 
Algerià (servidor de dos amos), Marat-Sade, Hamelin y recentment per Shock 1. 
El Cóndor y el Puma. També és Premi Nacional de Teatre (2019). Darrerament, 
com a director, ha presentat: People, Places and Things, Moby Dick (2018), El 
chico de la última fila, Las brujas de Salem (2017), Sueño (2017), de la qual 
també és autor; El jurado (2016), Medea (Abadía, 2015); Desde Berlín, tribut a 
Lou Reed (2014); Los Macbez, a partir de Macbeth de Shakespeare en versió de 
Juan Cavestany (2014); Viento (es la dicha de amor) (2013) i Elling (2012). 
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Font: Sala Beckett 

BIOGRAFIA 

Albert Boronat 

text i dramatúrgia 
 
Creador escènic nascut a Comarruga (Tarragona) el 1977. Llicenciat en Filosofia 
per la Universitat de Barcelona i en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l’Institut 
del Teatre de Barcelona, on actualment imparteix docència.  
 

Ha rebut la beca de l’Studio Européen d’Écritures pour le Théâtre atorgada per la 
Chartreuse-Centri National donis Ecritures du Spectacle /ENSATT / SACD 
(Societé donis Auteurs et Compositeurs Dramatiques) i la beca ETC (En Blanco) 
per l'escriptura dramàtica contemporània atorgada per la Sala Quarta Paret de 
Madrid.  
 

El 2012 funda la companyia Projecte NISU (Projecte de Navegació Incendiària i 
Salvament Unilateral) amb la qual estrena: Vamos a por Guti, Waits F.M., 
Bostezo 2.0, Shell i Teenage Dream. Ha treballat també de forma habitual amb 
diferents col·lectius i professionals de la creació. Alguns exemples d’això són els 
seus treballs amb Judith Pujol a Este no es un lugar adecuado para morir (Ed. 
Ñaque, 2014), De carenes al cel, Zero, amb Pep Pla, TV & Miseria de la II 
Transición, amb Carme Portaceli, o la seva intervenció a les escenificacions dels 
seus textos portades a terme per diferents companyies com és el cas de Snorkel 
(Ed. Fundación Sgae, 2016), posada en escena per La Virgueria, o Bardammour 
o morir sonriendo a la luna. Capítulo 2 (Ed. Paso de Gato, 2018), amb la 
companyia Homo Hábilis.  
 

Compagina la seva labor creativa i docent amb labors de recerca teòrica i 
d'intervenció directa, com fer assessorament pedagògic per a diferents 
institucions o els tallers que ha impartit en centres penitenciaris. 
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©Elena Aguilar 

BIOGRAFIA 

Juan Cavestany 

text 
 
Madrid, 1967. És llicenciat en Ciències Polítiques, autor de teatre, guionista i 
director de cinema i televisió. Va exercir de periodista per al diari El País entre 
1993 i 1999, com a corresponsal a Nova York. Allí va començar a escriure 
algunes peces curtes de teatre, col·laborant des dels seus començaments amb 
la companyia de teatre Animalario.  
 

El seu primer treball al cinema va ser el guió de Los lobos de Washington, que 
acabaria convertint-se en un llargmetratge dirigit per Mariano Barroso. Ha escrit, 
dirigit i autoproduït les pel·lícules El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo 
(codirigida amb Enrique López Lavigne) (2004), Gente de mala calidad (2008), 
Dispongo de barcos (2010), El señor (2012) y Gente en sitios (2013), que va 
obtenir el Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula del 2013. El 2016 codirigeix Esa 
sensación amb Julián Génisson i Pablo Hernando. 
 

El principal detonant de la seva carrera al teatre va ser l'obra Urtain (2008), sobre 
el boxador José Manuel Urtain, coproduïda pel Centre Dramàtic Nacional i 
Animalario, que li va valer el Premi Max al millor autor teatral en castellà el 2010. 
També ha escrit i dirigit El vestido (2012), Tres en coma (2014) i és autor de 
l'adaptació de Moby Dick basada en la novel·la d’Hermann Melville dirigida per 
Andrés Lima (2017). Actualment escriu i dirigeix per a Movistar la sèrie de 
televisió Vergüenza, millor sèrie de comèdia als Premios Feroz 2017. 
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Font: madridesteatro.com 

BIOGRAFIA 

Juan Mayorga 

text 

Llicenciat en Filosofia i en Matemàtiques, va ampliar estudis a Münster, Berlín i 
París. El 1997 es va doctorar en Filosofia. Ha ensenyat Matemàtiques a Madrid i 
Alcalá de Henares. És professor de Dramatúrgia i de Filosofia a la RESAD de 
Madrid. Dirigeix el seminari “Memòria i pensament al teatre contemporani” a 
l'Institut de Filosofia del CSIC. El seu treball filosòfic més important és Revolución 
conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter 
Benjamin. Entre altres premis, ha obtingut el Nacional de Teatre (2007), el Vall-
Inclán (2009), el Max al millor autor (2006, 2008 i 2009), el Max a la millor 
adaptació (2008) i el Nacional de Literatura Dramàtica (2013).  
 

És autor dels següents textos teatrals: Intensamente azules, El mago, Siete 
hombres buenos, Más ceniza, El traductor de Blumemberg, El sueño de Ginebra, 
El jardín quemado, Angelus Novus, Cartas de amor a Stalin, El Gordo y el Flaco, 
Sonámbulo, Himmelweg, Animales nocturnos, Palabra de perro, Últimas palabras 
de Copito de Nieve, Job, Hamelin, Primera noticia de la catástrofe, El chico de la 
última fila, Fedra, La tortuga de Darwin, La paz perpetua, El elefante ha ocupado 
la catedral, La lengua en pedazos, Si supiera cantar, me salvaría i El cartógrafo. 
Sota el títol Teatro para minutos ha reunit els seus textos teatrals breus. 
 

Ha escrit versions de: El monstruo de los jardines (Calderón de la Barca), La dama 
boba (Lope de Vega), La visita de la vieja dama (Friedrich Dürrenmatt), Natán el 
sabio (Gotthold Ephraim Lessing) o El Gran Inquisidor (Feodor Dostoievski), entre 
d’altres. Amb Juan Cavestany es coautor d’Alejandro y Ana, lo que España no 
pudo ver de la boda de la hija del presidente y de Penumbra. La seva obra ha 
sigut representada a Argentina, Australià, Brasil, Bulgària, Canadà, Xile, Colombià, 
Corea, Costa Rica, Dinamarca i Estats Units, entre altres països, i traduïda a més 
de quinze idiomes  
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Fitxa artística 
Shock 1. El Cóndor y el Puma  
 
INTÈRPRETS 

Antonio Durán ‘Morris’ 
Natalia Hernández 
Esteban Meloni 
María Morales 
Paco Ochoa 
Juan Vinuesa 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Beatriz San Juan 
 
CARACTERITZACIÓ 

Cécile Kretschmar 
 
IL·LUMINACIÓ 

Pedro Yagüe 
 
ESPAI SONOR I MÚSICA 

Jaume Manresa 
 
VÍDEO 

Miquel Àngel Raió 
 
AJUDANT DE DIRECCIÓ 

Laura Ortega 
 
AJUDANT D'ESCENOGRAFIA I 
VESTUARI 

Almudena Bautista 
 
AJUDANT D'IL·LUMINACIÓ 

Enrique Chueca 
 

AJUDANT DE SO 

Enrique Mingo 
 
AJUDANTS DE VÍDEO 

Vivi Comas, Àlex Romero i Íñigo Rodríguez 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Joseba Gil (Check-in Producciones) 
 
AGRAÏMENTS 

Juan Ángel Torti, càmera xilè (filmació 16 
mm color - 11, 13 i 14 de setembre de 
1973), José Manuel Rodríguez (Museu de la 
Memòria i els Drets Humans, Xile), Ràdio 
Televisió Espanyola, Arxiu Patrimonial de la 
Universidad de Santiago de Chile, Arxiu 
DiFilm - Buenos Aires / l'Argentina, Radio y 
Televisión Argentina, Arxiu Cineteca 
Nacional de Xile, Iluminaciones Cinetel S.L., 
Eugenia Alonso, Héctor Alterio, Valentín 
Álvarez, Manuel Bautista Fernández, 
Gonzalo Bernal, Juan Diego Botto, 
Alejandro Cano, Pedro Chaskel, Clara 
Cirera, Elena De Lucas, Cristina Fernández 
Cubas, Laura Galán, Joan Garcés, Andrea 
Guzmán, Pablo Insunza, María Llinares, 
Esteban Meloni, Marcelo Morales, Álvaro 
Silva, Beltrán Stingo i Paco Toledo 
 
PRODUCCIÓ 

Centro Dramático Nacional en col·laboració 
amb Check-in Producciones
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Fitxa artística 
Shock 2. La tormenta y la guerra  

 
INTÈRPRETS 

Antonio Durán ‘Morris’ 
Alba Flores 
Natalia Hernández 
María Morales 
Paco Ochoa 
Guillermo Toledo 
Juan Vinuesa 
 
VEUS EN OFF 

Andrés Lima 
Olga Rodríguez 
Alberto San Juan 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Beatriz San Juan 
 
CARACTERITZACIÓ 

Cécile Kretschmar 
 
IL·LUMINACIÓ 

Pedro Yagüe 
 
ESPAI SONOR I MÚSICA 

Jaume Manresa 
 
SO 

Enrique Mingo 
 
VÍDEO 

Miquel Àngel Raió 
 
AJUDANTA DE DIRECCIÓ 

Laura Ortega 
 
AJUDANT D'IL·LUMINACIÓ 

Enrique Chueca 
 
AJUDANTES DE VESTUARI 

Carlota Ricart i Remedios Gómez 
 
AJUDANTA DE VÍDEO 

Arantxa Melero 

 
CONFECCIÓ DE VESTUARI 

Maribel RH S.L. 
 
CONSTRUCCIÓ DE MOBILIARI 

Mambo Decorados 
 
FOTOGRAFIA 

Laura Ortega, Bárbara Sánchez Palomero i 
Luz Soria 
 
TRÀILER 

Bárbara Sánchez Palomero 
 
ARXIU SONOR 

Olga Rodríguez, Departament de 
Documentació de la Cadena SER © 
Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. 
 
DISSENY DEL CARTELL 

Equipo SOPA 
 
ALUMNES EN PRÀCTIQUES 

Olga Abolina, Jorge Mediero i Fran Weber 
 
AGRAÏMENTS 

Naomi Klein, Nahla Alkhatib, Robert Fisk, 
Yamila, Minal, Amin Maalouf, Yaser, Eduardo 
Galeano, Jean Genet, Olga Rodríguez autora 
de les obres El hombre mojado no teme la 
lluvia i Aquí Bagdad. Crónica de una guerra, 
Jon Sistiaga, Marta Herrero, Alba Sotorra i les 
seves imatges de la pel·lícula Comandante 
Arian, Alberto Arce i les images del 
documental To shoot an Elephant, Natalia 
Sancha, ONG Mundo en Movimiento, Berta 
de la Dehesa, María Peñalosa, Alberto San 
Juan, Daniel Pérez Prada, Ramón Barea, 
Ernesto Alterio, Celia Hervás, Laura Galán… 
 
COPRODUCCIÓ 

Centro Dramático Nacional i Check-in 
Producciones 
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Informació pràctica 
 
HORARI 

Shock 1 
Dj. 19.00 h 
Ds. i dg. 12.30 h 
Shock 2 
Dv. 19.00 h 
Ds. i dg. 17.00 h 
 
DURADA 

Shock 1 
primera part 1 h 20' 
pausa 15' 
segona part 1 h 13' 
Shock 2 
primera parte:1 h 17' 
pausa 15' 
segona part 1 h 26' 

 
LLOC 

Sala Fabià Puigserver 
 
IDIOMA 

En castellà 
 
PREU 

9 € - 29 € / Pack 2 
espectacles 40 € 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
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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-shock 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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