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La companyia José y sus Hermanas 

(Explore el Jardín de los Cárpatos) 

convida les generacions Millennial i Z 

a imaginar amb les eines del llegat 

teatral uns futurs diferents. Si has 

pensat en obrir-te un onlyfans per 

pagar-te la carrera, aquest és el teu 

espectacle. Si et fa cringe que un 

boomer digui bro, també. 

 

Podem imaginar un futur diferent de 

les prediccions actuals de catàstrofe o 

de paradís? El futur podria ser, per 

exemple, un ‘concurs de mals 

talents’? Una reflexió sobre tot allò 

que ens impedeix mobilitzar-nos per 

canviar les coses i una reivindicació 

de la utopia (queer, descolonitzada, 

etc.) i de la resistència política en la 

solidaritat per a un mon en què la 

seqüència “estudiar, treballar, casar-

se, posseir un habitatge, tenir fills, 

jubilar-se” ja no ens serveix. 

 

  

https://www.teatrelliure.com/ca/explore-el-jardin-de-los-carpatos
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Sinopsi 
 

En una època en què “tot és performance”, José y sus Hermanas investiga 

maneres d’imaginar altres formes de viure amb eines teatrals. Els seus 

membres reprodueixen escenes que ja han repetit abans, escenes 

recurrents, l'una rere l'altra. Repeteixen el mateix però amb canvis per poder 

trobar altres possibilitats. Pur ofici. Al teatre i a la vida. 

 

Concurso de malos talentos és un espectacle - lectura teatral - concert - 

processó - assaig en el qual la companyia s'entrena en un centre de baix 

rendiment. El dispositiu escènic-plàstic que proposa l'espectacle, sense 

projeccions de vídeo en aquesta ocasió, aposta per entendre la caixa 

escènica com una caixa màgica reveladora de sorpreses. En aquesta nova 

aventura col·lectiva, s'incideix en el llenguatge visual ja que la imatge sovint 

funciona com a estimulant de grans canvis. José y sus Hermanas es llança 

a aquests futurs com si fossin escenaris en potència per especular sobre 

què hi havia abans i amb el desig de conèixer, ser i habitar què passarà 

després. 

 

Les generacions Millennial, Z i X comencen a mostrar els símptomes d'un 

sistema d'hipereficiència: les relacions entre el temps productiu i el de 

consum no només han caducat, sinó que també es resignifiquen a gran 

velocitat. Les noves generacions adultes manifesten aquest canvi de 

paradigma que s'oposa a les antigues demandes imposades. Fan valdre 
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conceptes com perdre el temps, vagar o habitar la incertesa. Aquesta 

proposta tendrament radical pretén oblidar activament l'èxit i les demandes 

de progrés deixant espai a altres maneres de fer, d'estar i de gaudir. Al 

teatre i a la vida. 

 
 

 

 

MÉS INFO 

www.teatrelliure.com/ca/ 

concurso-de-malos-talentos 

 

TEASER 

www.youtube.com/watch?v=LOpsOhkTrZc  

  

http://www.teatrelliure.com/ca/concurso-de-malos-talentos
http://www.teatrelliure.com/ca/concurso-de-malos-talentos
http://www.youtube.com/watch?v=LOpsOhkTrZc
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En paraules del dramaturgista 
 

Som en una època en què la producció d’imatges és inquantificable, estrepitosa 

i delirant. A l’era d’internet i de l’autorepresentació la realitat es dilueix a les 

nostres pantalles. Parlem amb mems i emojis: pura teatralitat. Ens desborda la 

falta de temps i la sensació d’estar-nos perdent alguna cosa que passa en una 

altre lloc. El nostre amor és ple de dades, de missatges, d’apps. Les nostres 

feines, col·lapsades per mails, feeds i excels. Les nostres expectatives i 

imaginaris alimenten i constitueixen algoritmes i intel·ligències artificials. Tenim 

l’atenció captiva i els cossos esgotats. Estàvem preparades per a aquest futur? 

Era aquest el futur que volien? 

 

Hi ha una cosa per la qual ens estem esforçant que potser no calibrem 

bé. És com que no n’hi ha mai prou. Hem decidit que cada vegada 

volem suar menys. Volem suar de plaer. Mirar cómo sudamos. 

 

José y sus Hermanas ens proposen un lloc d’excepció on podem aturar-nos i 

imaginar altres maneres: el teatre. S’alça el teló i hi apareixen, albirant altres 

formes de relacionar-se amb el futur o, com diuen elles, els futurs –el singular 

deixa de tenir sentit per a allò que encara no existeix. A base de prova i 

d’assaig s’allisten per a uns nous –i no tan nous– escenaris. Teatre teatre. 

Teatre d’actrius i escenes. El teatre de la vida. Teatro del bueno. Efectivament, 

José y sus Hermanas no aporten res de nou, al contrari: samplegen, refan i 

juguen. Fan qüestionar-nos les expectatives, però també ens inviten a gaudir 

d’allò que ja coneixíem, a no demanar als futurs que sempre siguin sinònims 

d’allò nou. 

 

Això de fer servir un sonet de Shakespeare ja ho ha fet Tiago Rodrigues. 

Això de tenir la policia per actors ja ho ha fet Tania Bruguera. Això de 

tenir un brau en escena ja ho ha fet Romeo Castellucci. Això de sonoritzar 

només amb tecno ja ho han fet Gisèle Vienne i Michele Rizzo. Això de fer 

que les butaques del teatre siguin per llegir ja ho han fet Rodrigo i El 

conde. Això d’esperar que el temps passi per divertir-nos ja ho ha fet 

Samuel. Això de negar les nostres mares ja ho ha fet Angélica Liddell. 

Això de respirando y expulsando ja ho han fet Martes y Trece. Això de la 

vida es puro teatro ja ho canta La Lupe. Això de desconfiar de les imatges 

ja ho ha fet Harun Farocki. Això de ballar sense fer dansa ja ho ha fet 

Jérôme Bel. Això de no sortir de l’escenari ja ho ha fet Brecht. Això de 

suar el discurs ja ho ha fet Aimar Pérez Galí. Això d’insultar el públic ja ho 

ha fet Peter Handke. Això de performar la nostra identitat ja ho ha dit 

Judith Butler. Això de me encanta perder el tiempo ja ho ha dit Soy una 

pringada. Això d’esplaiar-se en el fracàs ja ho ha fet Jack Halberstam. 

Això d’inundar el pati de butaques d’estrelles ja ho ha fet Federico. Això 

de deixar anar una llista immensa de futurs possibles ja ho ha fet Forced 

Entertainment. Això de yo me transformo ja ho ha dit la Rosalía. Això de la 

lenta cancel·lació del futur ja ho ha dit Mark Fisher. Això de con la 

imaginación puedes ser lo que quieras ja ho ha dit Bob Esponja. 

 

Ignacio de Antonio Antón 
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ENTREVISTA 

Parlant amb José y  
sus Hermanas 
 
 

De què va Concurso de malos talentos? 

És un espectacle protagonitzat per una 

companyia, que és Jose y sus Hermanas, que 

entra en un centre de baix rendiment que és el 

teatre i la vida mateixa.  

 

De què voleu parlar? 

Reflexiona sobre els conceptes de feina, èxit, 

fracàs i amor. També parla del teatre i de la 

vida, i de com les generacions joves ens 

entrenem per uns futurs desconeguts. 

 

Com vau escollir aquest tema? 

Com que és una creació col·lectiva, les 

germanes vam fer una setmana d’stage en una 

casa a Girona. Cada una vam fer una proposta 

temàtica i vam trobar que el lligam entre tots els 

temes era l’angoixa i el canvi de paradigma del 

futur. També va sortir el tema de la violència 

com a forma de resposta. La violència -o no 

violència- per poder canviar qüestions del 

sistema i mirar cap al futur.  

 

Quin to té l’espectacle?  

Té un to humorístic, sarcàstic però també 

punyent, com un mem.  

 

La posada en escena s’allunya del vostre últim 

muntatge, Explore el jardín de los Cárpatos. 

Què veurem i què no veurem en escena?? 

No veureu pantalles, però sí que veureu molts 

telons, molt cos, molt i una mica de màgia.  

 

Voleu aconseguir que més gent jove vagi al 

teatre. Com connecteu amb aquest públic? 

El passat juliol vam realitzar un taller - work in 

progress amb adolescents al CCCB en el 

marc del Festival Grec de Barcelona on vam 

poder comprovar que la gent més jove té 

ganes d'anar al teatre, té ganes de veure 

teatre que apel·li a les seves realitats i creiem 

que Concurso de malos talentos pot ser una 

bona oportunitat perquè això succeeixi. 

 

 

Aquest és el vostre quart espectacle. Com us 

sentiu, com a companyia?   

Molt contentis de la confiança dipositada en el 

nostre projecte més enllà de l'espectacle. És 

més que necessari que aquests espais puguin 

ser també de companyies joves 

autogestionades.  

 

Amb quines referències heu treballat? 

Han intervingut pensament i cos de Mark 

Fisher, Peter Handke, Sara Ahmed, Jack 

Halberstam, Agota Kristof, Tiago Rodrigues, 

Rodrigo García, Federico García Lorca, Fred 

Moten, Daphné B., @capitansimbolico, 

@lodijolapared i @soyunapringadalol. 

 

 

 

https://www.instagram.com/daphnebblue/?hl=es
https://www.instagram.com/capitansimbolico/
https://www.instagram.com/lodijolapared/
https://www.instagram.com/soyunapringadalol/
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BIOGRAFIA 

José y sus hermanas 

companyia 
 

José y sus Hermanas és una companyia de teatre amb seu a Barcelona 

formada per cinc creadores. Neixen l'any 2017 i tenen en repertori tres 

espectacles: Los Bancos Regalan Sandwicheras y Chorizos (2017), Arma de 

Construcción Masiva (2018) i Explore El Jardín De Los Cárpatos (2020). 

Presenten una escena contemporània, multidisciplinària i de contingut polític i 

social. L'any 2020 van iniciar una línia pedagògica amb tallers i mediacions per 

a joves en el marc del CCCB o A-Tempo, de Temporada Alta. També han 

col·laborat amb altres agents culturals de la ciutat com el Centre d'Arts Santa 

Mònica en l'exposició "La tradició que ens travessa" amb la instal·lació 

Humedades, esquerdes i gotelé (2022). 

Es consoliden l'any 2017 amb la voluntat d'exportar de l'Institut del Teatre de 

Barcelona la seva primera peça que parla sobre els rastres del franquisme en 

les joves, Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, al XVIII Festival de 

Teatro Clásico de Olite. A l'octubre de 2017 està en cartellera durant un mes al 

Teatre Tantarantana de Barcelona, i es reprograma quatre setmanes més el 

febrer de 2018. Al març de 2018 José y sus hermanas rep dos Premis de la 

Crítica: Premi Espectacle Revelació i Premi de la Crítica Jove. Després 
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d'aquesta estrena comencen a treballar en la seva segona producció pensant 

en la història del sistema educatiu a Espanya, a les nostres cases, Arma de 

construcción masiva, en coproducció amb el Festival TNT Terrassa Noves 

Tendències i s'estrena en l'àmbit estatal al XX Festival Escena Oberta de 

Burgos. Aquests espectacles s'han pogut veure pels principals pobles i ciutats 

de Catalunya, també arreu del territori espanyol com al Teatro Español i 

Teatros del Canal de Madrid, al teatro Rosalía de Castro d'A Coruña. La seva 

primera sortida internacional és al Festival de Cervantes de París amb Los 

bancos regalan sandwicheras y chorizos.  

Al 2020 José y sus hermanas es capbussa en un nou procés de creació que es 

veu afectat per la pandèmia. Això condueix a la companyia a treballar a 

distància i a incloure a Explore el jardín de los Cárpatos una oportunitat per 

combinar vídeo i escena; i la possibilitat de streamejar en cas de nou 

confinament o mesures restrictives. Explore el jardín de los Cárpatos és una 

peça escènica de mig format que aborda el fenomen del turisme a partir de tres 

eixos fonamentals: els desplaçaments massius, la corrupció dels paisatges 

sepultats després blocs d'apartaments i la trajectòria de la Marca Espanya des 

del franquisme fins a l'actualitat. Aquesta peça està coproduïda per Festival 

Grec de Barcelona (2020), Festival TNT Terrassa Noves Tendències, Festival 

Temporada Alta (Girona), Teatre Lliure y Festival MeetYou Valladolid (Teatro 

Calderón).  

José y sus hermanas també produeix i distribueix peces escèniques d'autoria 

pròpia i altre tipus de propostes performatives. La companyia proposa una 

estructura de treball horitzontal i col·lectiu, cosa que no els impedeix envoltar-

se en totes les seves creacions de col·laboradores que practiquen diferents 

disciplines: arquitectura, filosofia i videocreació són només una petita mostra de 

tot allò que acaba per conformar una "família fluida". 

 

  
 

 

 

MÉS INFO 

www.joseysushermanas.com  

 

  
 

 

http://www.joseysushermanas.com/
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BIOGRAFIA 

Alejandro Curiel 

creació i interpretació 
 

Valladolid, 1985. Cursa els estudis d'interpretació a l'Escola d'Art Dramàtic de 

Valladolid completant la seva formació dins del camp de la dansa contemporània 

i el teatre visual. Una vegada a Barcelona, continua el seu treball com a intèrpret 

dins del món audiovisual. Al 2012 accedeix a l’Institut del Teatre especialitzant-se 

en el camp de la direcció escènica. Com a creador escènic ha estat artista 

resident de la Sala Hiroshima de Barcelona en la temporada 15/16 estrenant les 

seves dues primeres peces. El 2017, la seva tercera creació, All by myself, forma 

part de la programació de GREC Festival de Barcelona dins del context Grec+ 

que l’Antic Teatre genera per a donar visibilitat a joves creadors. A més, a la 

tardor d'aquest mateix any suma una última creació, P/P (Propietat Privada), 

coproduïda pel Festival TNT de Terrassa. A l'hivern del 2019 és acollit pel 

projecte #FF90, promogut pel Graner, que té com a objectiu generar una 

comunitat sòlida de creadors d'una mateixa generació. 
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BIOGRAFIA 

Marta Díez 

creació i interpretació 
 

Sant Just Desvern, 1992. Graduada en Art Dramàtic per Institut del Teatre de 

Barcelona. Paral·lelament es forma en dansa flamenca amb Ruth Quesada, 

Marina Gonzalez i a l’escola José de la Vega. Ha treballat com a actriu de 

doblatge a SDI Media. Combina la seva feina com a actriu i creadora a la 

companyia José y sus Hermanas amb el del món de la distribució i la producció 

executiva des de PalosantoProjects. Forma part de l’equip impulsor del projecte 

pedagògic del Festival Dansa Metropolitana. Actualment està cursant el Màster 

de Gestió Cultural a la Universitat de Barcelona. 
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BIOGRAFIA 

Carolina Manero 

creació i interpretació 
 

Salt, 1993. Graduada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre. Co-fundadora de la 

companyia de creació col·lectiva José y sus hermanas, combina la seva feina 

com a artista creadora de les produccions teatrals amb la gestió interna 

administrativa, laboral i de producció de la companyia. Actualment està formant-

se en el Màster en Gestió Cultural a la Universitat de Barcelona i la Formació 

Gestalt a l'Institut Gestalt de Barcelona, i també està especialitzada en la tècnica 

Grotowski dins del marc de l'Ars Performance Lab i el Workcenter of Jerzy 

Grotowski and Thomas Richards.  
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BIOGRAFIA 

Gemma Polo 

creació i interpretació 
 

Tarragona, 1995. Graduada de l’itinerari físic/visual a l’Institut del Teatre de 

Barcelona. Treballa com a creadora i intèrpret amb la companyia José y sus 

Hermanas. També realitza produccions pròpies com HOMENAJE o Amor Para 

Plutón (amb l’Alejandro Curiel, El Graner, 2022) i altres propostes de 

performance online. Addicionalment, ha participat en produccions com The Show 

Must Go On (de Jerome Bel, Mercat de les Flors, 2015), El Sensespai (de Lara 

Díaz, Sala Flyhard 2022) o En Lo Alto Para Siempre (de Juan Navarro y Gonzalo 

Cunill, Teatre Lliure, 2020); paper pel qual va rebre el Premi d'Actriu Revelació 

als Premis Teatre Barcelona 2020. A més a més, és cantant i compositora del 

grup de música en català Roba Estesa. 
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BIOGRAFIA 

Glòria Ribera 

creació i interpretació 

 
Guissona, 1994. Graduada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. 

Formada en cant clàssic, violoncel i escriptura creativa. Treballa per la revisió i 

recuperació de la cançó d'avantguarda dels anys vint. El seu primer espectacle, 

Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, s'ha pogut veure a l'Antic 

Teatre, al cicle Noves Escenes de la Fundació Catalunya La Pedrera i al Molino, 

entre altres. El 2020 rep el Premi del jurat FIT Tarragona 2020 al millor intèrpret. 

Estrena PARNÉ el 2021 en coproducció amb FiraTàrrega, Fira Mediterrània de 

Manresa, TNT Terrassa Noves Tendències i l'Antic Teatre de Barcelona. S'ha 

pogut veure al Temporada Alta, al Festival Vilart, a Terrats en Cultura, al FASTT 

Empordà, al Cool Days de Mallorca i al Festival Escena Poblenou, entre altres. 
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BIOGRAFIA 

Ignacio de Antonio Antón 

dramaturgista 
 

Alacant, 1985. Doctor en Història de l'Art, Recerca i Educació, per la UCLM, amb 

un contracte FPI. Arquitecte per la ETSAM-UPM, Madrid; Màster en Performance 

Studies – Nova York University, amb una beca Fulbright, i Màster en Pràctica 

Escènica i Cultura Visual – UCLM/MNCARS. Els processos que desenvolupa 

són pràctiques basades en la recerca, centrat en les pràctiques espacials 

crítiques. Els seus treballs tenen un enfocament en les maneres i condicions de 

producció i representació en l'art. Les seves últimes recerques són dispositius 

performatius sobre els estats d'excepció que es poden construir des de la 

trobada i el ball. Spatial practicioner, performer i investigador, proposa contextos 

de recerca des de la pràctica crítica. Ha desenvolupat projectes de comissariat 

com Aquí cabe un teatro (INJUVE Barcelona 2018), Contemplar una superfície 

inestable (La Casa Encendida, Madrid 2021). Actualment hibrida la seva pràctica 

professional i artística, amb la docència i recerca en diversos programes 

d'estudis: Eina – Disseny Performatiu, Màster en Comunicació Avançada i 

Arquitectura – UPM i en el Màster en Pràctica Escènica – MNCARS/UCLM. Les 

seves recerques s'han materialitzat en peces en exposicions i residències d'arts 

visuals: El Ranchito (2015), Premi Art Jove Ciutat de Gijón (2015), Solo Show - 

Casa Antillón (Madrid 2019), Making Futures (UdK Berlin 2019) o el Saló 

Nacional d'Artistes de Bogotà (2019). Ha presentat peces i conferències en llocs 

com Emily Harvey Foundation, Leal Lav, Teatro Pradillo, Matadero Madrid, 

Hangar, La Casa Encendida i el Centro de Arte Dos de Mayo. 

 

 

BIOGRAFIA 

Patricia Albizu 

escenografia i vestuari 
 

Merkina-Xemein, 1988. Es dedica al disseny i producció de vestuari i 

escenografies en diversos àmbits de les arts escèniques. Amb formació en 

disseny i escenografia ha participat de propostes artístiques com portades de 

discos (Nathy Peluso), vestuaris i escenografies per artistes i projectes teatrals 

(Àlex Rigola, Maria Arnal, José y sus Hermanas, Glòria Ribera). També ha 

participat en projectes televisius com Benvinguts a la família de TV3. 

 

 



 
  

16 
 

 

BIOGRAFIA 

DONA ROCHA UM 

disseny de so 
 

Vigo, 1994. En paral·lel als seus estudis i recerca en arts plàstiques, ha 

desenvolupat la seva carrera com a DJ i productor de música electrònica a 

Galícia, Porto (Portugal), Marsella (França), Madrid i actualment Barcelona, ciutat 

on resideix i treballa. S’acosta a la música experimental des de múltiples gèneres 

com el Bass, el Ambient, el Punk, l'Industrial, o el Spoken Word, el seu treball ha 

estat publicat per segells com ABUNDANCE (Barcelona) o Prinzedom Rècords 

(Barcelona), sent present en l'escena underground barcelonina en espais com 

Sala Apol·lo, El Pumarejo, Meteor, etc. Ha col·laborat amb productors com 

Howie Lee i artistes com Somadamantina i els seus mixes han estat emesos per 

ràdios com NOODS, Ma3azef, Ràdio Primavera Sound, Dublab.es, i Ràdio 

Relativa. Actualment treballa realitzant disseny sonor per a companyies de dansa 

contemporània i artistes com Richard Mascherin, Kor’sia, LaSADCUM, entre 

altres. 

 

 

BIOGRAFIA 

Cube.bz 

disseny de llums 
 

Es dediquen des de mitjans dels noranta al desenvolupament de les arts, 

aplicades a l’àmbit de l’espai. Amb formació en arts visuals, teatre i arquitectura, 

llicenciats per L’ESAD en l’especialitat d’escenografia i il·luminació. Han estat 

nominats a premis com els Gaudí i els Goya, i diversos del seus muntatges han 

estat guardonats amb premis com els FAD, Butaca, Ciutat de Barcelona o El 

Premi de la Crítica 2016 per la seva col·laboració amb diverses companyies de 

dansa. 

 

 

 



 
  

17 
 

Fitxa artística 
 

INTÈRPRETS 

Alejandro Curiel 

Marta Díez 

Carolina Manero 

Gemma Polo 

Glòria Ribera 

 

DRAMATURGISTA 

Ignacio de Antonio Antón 

 

ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Patricia Albizu 

 

IL·LUMINACIÓ 

Cube.bz 

 

AUDIOVISUALS 

José y sus Hermanas 

 

SO 

Alejandro Da Rocha 

 

CONFECCIÓ DE VESTUARI 

Javi Navas 

 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Marta Díez i Pia Mazuela 

 

PRODUCCIÓ 

Alejandro Curiel i Carolina Manero 

ASSISTENT DE PRODUCCIÓ 

Gerard Sancho 

 

COMUNICACIÓ 

Gemma Polo i Glòria Ribera 

 

DISTRIBUCIÓ 

Palosanto Projects 

 

AGRAÏMENTS 

Raul Bescos, Tanya Beyeler, Neus 

Casellas, Luciana Chieregati, Adrià Grau, 

Nuri Heras, Alexandra Laudo, Mainline 

Magic Orchestra, Carlos Manero, Enric 

Magoo i Sol Picó 

 

COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i José y sus Hermanas 

 

AMB L'AJUT DEL 

Grec 2022 Festival de Barcelona, Teatro 

Calderón de Valladolid, Ma Scène 

nationale du Montbéliard, Teatros del 

Canal de Madrid i ICEC 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, La 
Piconera, Festival Temporada Alta de 
Girona/Salt i Nau Ivanow 

 
Informació pràctica
 

HORARI 

Dc. - dv. 20.00 h 

Ds. 17.00 h i 20.30 h 

Dg. 18.00 h 

 

DURADA 

1 h 10' aprox 

 

LLOC 

Gràcia 

 

IDIOMA 

En català i castellà 

 

PREU 

10 € - 29 € 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

COL·LOQUI 

01/12 postfunció  

 

EDAT RECOMANADA 

De 14 a 30 anys 

 

ATENCIÓ 

En aquest espectacle es fan servir llums 

estroboscòpics i efectes de fum. 
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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.) 

 

 
 
 

 
www.teatrelliure.com/ca/sala-de- 
premsa-concurso-de-malos-talentos 
  
 
 
 
 

CONTACTE PREMSA 

Mar Solà 

M. 675 449 886 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

 
  
 
 
 
 

http://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-concurso-de-malos-talentos
http://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-concurso-de-malos-talentos
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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