
 
 

 

Concurso de malos talentos qüestiona quin 
futur espera als joves 

 

 

 

La companyia José y sus Hermanas torna al Teatre Lliure 
amb una proposta que interpel·la les generacions 
Millennial i Z.  

L'acció se situa en un centre de baix rendiment on la 
companyia s'entrena per encarar el futur.  

El muntatge es podrà veure a la sala de Gràcia del 10 de 
novembre al 4 de desembre. 

   

 
La jove companyia José y sus Hermanas, formada per Alejandro Curiel, Marta Díez, 
Carolina Manero, Gemma Polo i Glòria Ribera, torna al Teatre Lliure amb un 
muntatge que interpel·la de manera directa les generacions Millennial i Z.  
 
Concurso de malos talentos és un crit d'alerta envers un sistema d'hipereficiència que 
les ofega, un qüestionament a les expectatives que la societat ha dipositat en elles i 
una invitació a gaudir d'allò que ja coneixem, sense la necessitat imposada d'haver de 
crear sempre de nou.  
 
Per parlar de l’angoixa que els genera un futur -o futurs- que desconeixen, la 
companyia ha convertit la sala de Gràcia en un centre de baix rendiment. Allà 
s’entrenaran per encarar el que ha de venir i investigaran i imaginaran altres formes de 
viure. Ho faran a través del seu ofici, el teatre. “Amb les nostres eines teatrals 
intentarem infiltrar-nos en aquest sistema neoliberal absolut i intentem encarar els 
futurs”, ha explicat Carolina Manero. 
  
D’aquesta manera, la nova proposta de José y sus Hermanas fa un regal a l’ofici teatral 
i juga amb la caixa escènica com una caixa màgica reveladora de sorpreses, lluny de 
les projeccions i la multipantalla del seu anterior muntatge, Explore el jardín de los 
Cárpatos, que també es va poder veure al Lliure de Gràcia fa dues temporades. 
 
Concurso de malos talentos va dirigit específicament al públic d’entre 14 i 30 anys. “Hi 
trobaran un to humorístic, sarcàstic, però també punyent, com un mem”, ha comentat 
Gemma Polo. Un públic que creuen que entendrà i congeniarà amb la reivindicació de 
“treballar menys, treballar totes i, a partir d’aquí, intentar ser més felices”, ha conclòs 
Marta Díez. 
 
En aquest sentit, José y sus Hermanas han explicat que, malgrat estar molt agraïdes 
amb la confiança en el seu projecte, sempre senten la necessitat de crear nous 
espectacles. No tenen mai vacances i enllacen un projecte amb un altre. “És inhumà 
tenir aquest sentiment de no poder parar perquè si pares alguna cosa se t'escaparà 
perquè la vida va molt ràpid!”, ha exclamat Carolina Manero. 
  

https://ca.joseysushermanas.com/
https://www.teatrelliure.com/ca/concurso-de-malos-talentos
https://www.teatrelliure.com/ca/explore-el-jardin-de-los-carpatos
https://www.teatrelliure.com/ca/explore-el-jardin-de-los-carpatos


 
 

 
 
La companyia José y sus Hermanas es va consolidar el 2017 amb l'èxit de la seva 
primera peça, Los bancos regalan sandwicheras y chorizos. Des de llavors també han 
estrenat Armas de construcción masiva y Explore el jardín de los Cárpatos, amb les 
quals han fet gira per Catalunya i l'Estat.   
 
La seva quarta i darrera creació, Concurso de malos talentos, es podrà veure del 10 de 
novembre al 4 de desembre al Lliure de Gràcia, amb entrades a 10 € per als menors de 
35 anys. Posteriorment, farà gira als Teatros del Canal de Madrid i al Teatro Calderón 
de Valladolid.  
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Teatre Lliure 
Mar Solà 
M. 675 449 886 
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