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DIA DE L’AUTOR SGAE 

 

 

La Fundació SGAE, per mitjà del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya, i 

l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) promouen la 

quarta edició del Dia de l’Autor SGAE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  Els OBJECTIUS del  Dia de l’Autor SGAE són: 

 

▪ promoure l’autoria original dramàtica dels autors d’aquí  

▪ donar-li un impuls per assegurar-ne la seva presència a la cartellera 

▪ que l’autoria obtingui més reconeixement  

▪ contribuir a la seva difusió i apropament al públic 

▪ informar i sensibilitzar l’espectador sobre el fet autoral i el dret d’autor  

▪ col·laborar amb els empresaris de les arts escèniques  

 

 

➢  CALENDARI: Després de l’èxit de les edicions anteriors, l’edició d’enguany té 

lloc del 15 al 25 de març amb la voluntat de sumar-se als actes de celebració 

del Dia Mundial del Teatre, el 27 de març. 

Concretament els dies 15, 17, 18, 22, 23 i 25 de març.   

 

 

➢  AUTORS I OBRES: Els autors, socis de la SGAE, i les obres que formen part 

de la iniciativa són (per ordre alfabètic):  

 

▪ Albert Albà, Núria Benedicto, Olga Jiménez i Ferran Martínez: La 

pastissera i els follets 

▪ Fran Arráez, Gerard Alonso, Frank Capdet, Beàlia Guerra, Joan Vázquez i 

Roser Batalla: Paquito Forever 

▪ Martina Cabanas: Fuga de conills 

▪ Felipe Cabezas i Orestes Gas: El bufón del Rey Lear 

➢ Hi participen 23 socis autors de la SGAE  

 

➢ 11 obres de teatre a 10 espais escènics de dues ciutats: Barcelona i Tarragona 

 

➢ Els autors de la SGAE paguen el 90% de l’entrada i l’espectador es fa càrrec del 

10% restant, el dret d’autor 
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▪ Mikel Fernandino: En alquiler 

▪ Xavi Morató i Joan Olivé: The Trumps 

▪ Gerard Nicasi i Marc Miramunt: La rebel·lió  

▪ Marc Rosich i Roberto G. Alonso: A mí no escribió Tennessee Williams 

(porque no me conocía) 

▪ José Sanchis Sinisterra: ¡Ay, Carmela! 

▪ Manuel Veiga: Siempre a la verita tuya 

▪ Paco Zarzoso: Ultramarins 

 

 

➢ TEATRES: Dia de l’Autor SGAE compta amb la col·laboració i participació 

dels 10 espais escènics següents (per ordre alfabètic):  

 

▪ Almeria Teatre (Barcelona) 

▪ Jove Teatre Regina (Barcelona) 

▪ La Seca Espai Brossa (Barcelona) 

▪ Porta 4 (Barcelona) 

▪ Sala Atrium (Barcelona) 

▪ Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia (Barcelona) 

▪ Sala Fènix (Barcelona) 

▪ Sala Trono (Tarragona) 

▪ SAT! Sant Andreu Teatre (Barcelona) 

▪ Teatre del Raval (Barcelona) 

 

 

La Fundació SGAE, per mitjà del Consell de la SGAE a Catalunya, amb la 

col·laboració de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) 

organitzen la quarta edició del Dia de l’Autor SGAE.  

 

L’origen del Dia de l’Autor SGAE es troba en el delicat moment del sector de la 

cultura, el qual afecta tant als autors socis de la Societat General d’Autors i 

Editors, com també als empresaris que intenten mantenir la indústria cultural 

del país.  

 

Per al Consell de la SGAE a Catalunya hi ha una necessitat que el repertori i les 

obres dels autors de la nostra entitat, socis i companys dels autors que integren 

el Consell, continuïn presents a les programacions i cartelleres dels teatres de 

Catalunya.  

 

Així doncs, el Consell, d’acord amb la seva voluntat de refer complicitats amb el 

sector cultural i buscar-ne de noves, amb la celebració del Dia de l’Autor SGAE 

col·labora amb el sector de les arts escèniques per promoure l’autoria original 
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dramàtica dels autors d’aquí. El Consell considera que aquesta autoria compta 

amb un públic fidel però cal donar-la a conèixer més, donar-li un impuls, per a 

que obtingui més reconeixement i també més espectadors. El Dia de l’Autor 

SGAE és una manera, una via, per aconseguir que les obres de teatre originals 

del nostre país siguin, doncs, més conegudes i reconegudes.  

 

El Consell agraeix a ADETCA la seva implicació i total sintonia amb la Fundació 

SGAE per a dur aquesta iniciativa a terme i amb èxit. En aquest sentit, des 

d’ADETCA s’ha col·laborat en la configuració i disseny de la proposta de 

campanya, així com de la metodologia a seguir per articular-se mitjançant la 

informació i comunicació als teatres on es programen els seus espectacles.   

 

El Dia de l’Autor SGAE és un dels projectes més importants que impulsa el 

Consell. Amb més complicitats esdevé més gran i ric. Enguany es compta, a més 

del suport dels autors, teatres, i la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, amb la col·laboració de Time Out, Teatral.net, Núvol, el club de 

Cultura Tr3sC i Recomana. També hi ha participat el reconegut creatiu Enric 

Jardí (www.enricjardi.com), Premi Nacional de Cultura 2009, en l’apartat de 

Disseny,  autor de la imatge gràfica i comunicativa  de la campanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enricjardi.com/
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 REQUISITS PER FORMAR PART DEL DIA DE L’AUTOR SGAE 

 

El Consell de la SGAE a Catalunya i ADETCA van demanar als teatres que 

volien formar part del Dia de l’Autor SGAE que les obres que tinguessin en 

cartellera, en aquest període, del 15 al 25 de març de 2018, complissin els 

requisits següents:  

 

1. Que l’autoria dels textos sigui d’autors socis de la Societat General d’Autors 

i Editors. 

2. Les obres han de ser originals.  

3. Les obres poden ser estrena o reposició, indistintament.  

4. Excloses les adaptacions i traduccions. 

5. Les obres no poden estar més de dos mesos en cartell.  

6. La campanya es realitzarà en les funcions de dijous per a les sales que 

programin aquell dia. Amb l’excepció de les sales que només programen els 

caps de setmana.  

7. Les obres han d’estar programades un mínim de sis funcions, amb l’única 

excepció de les sales de fora de la ciutat de Barcelona que programin 

només caps de setmana. 

8. Referent a les sales on es representen les obres, aquestes han de tenir una 

relació normalitzada amb la Societat General d’Autors i Editors. 
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 LES ENTRADES: L’AUTOR PAGA A L’ESPECTADOR EL 90% DE L’ENTRADA 

I L’ESPECTADOR LI PAGA EL SEU DRET D’AUTOR, EL 10% 

 

Per incentivar al públic a anar al teatre, a veure les obres dels autors d’aquí, la 

Fundació SGAE i ADETCA van fixar un preu mitjà de cost de l’entrada en 15€, a 

excepció de les sales que tenen un preu de venda més baix.  

 

Així, amb motiu del Dia de l’Autor SGAE, la Fundació SGAE, —en nom dels 

socis de la SGAE i autors de les obres que formen part de la iniciativa—, 

adquireix 100 entrades de cada sessió als teatres amb aforament superior a 100 

butaques, i l’aforament complet als teatres d’aforament inferior a 100 butaques.  

 

D’aquesta manera, doncs, els autors socis de la SGAE es fan càrrec del 90% del 

cost de cadascuna de les entrades, i el 10% restant (que equival al dret d’autor), 

és el públic qui l’aporta. Així doncs, s’estableix un joc de complicitat entre l’autor 

i l’espectador.  

 

Les entrades del Dia de l’Autor SGAE són per al públic en general. Per adquirir-

les, cal consultar amb els teatres que formen part de la iniciativa perquè cada 

sala té el seu propi sistema de reserva i venda d’entrades.  

 

Els teatres amb un aforament de 200 o més butaques, un cop hagin exhaurit la 

venda de les entrades que formen part de la campanya, poden vendre la resta al 

preu mig de la campanya o al seu preu normal. 



 
 

 16 AUTORS DRAMÀTICS, 5 AUTORS COMPOSITORS, 2 AUTORS COREÒGRAFS, 11 OBRES, 10 TEATRES, 18 SESSIONS I 1.445 

ENTRADES  

Finalment, i després de les candidatures dels teatres que es van rebre, formen part de la segona edició del Dia de l’Autor SGAE 16 autors 

dramàtics, 5 autors compositors, 2 autors coreògrafs els quals han creat 11 obres que es veuran en 10 teatres en 18 sessions. El número 

d’entrades que formen part del Dia de l’Autor SGAE 2018 són 1.445. 

OBRA AUTOR 

DRAMÀTIC 

AUTOR 

MUSICAL 

AUTOR 

COREÒGRAF 

TEATRE ENTRADES QUE FORMEN PART 

DEL DIA DE L’AUTOR SGAE 

PREU DEL DIA DE 

L’AUTOR SGAE QUE 

PAGA L’ESPECTADOR 

La pastissera i 

els follets 

Albert Albà,  

Núria 

Benedicto,  

Olga Jiménez 

Ferran 

Martínez 

 SAT! Sant 

Andreu Teatre 

 

100 (per una sessió del Dia de 

l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 383] 

0,95 € 

Paquito 

Forever 

 

Fran Arráez, 

Frank Capdet, 

Joan Vázquez, 

Roser Batalla 

Gerard 

Alonso 

Beàlia Guerra Sala Trono 100 (per una sessió del Dia de 

l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 100] 

1,50 € 

Fuga de 

conills 

 

Martina 

Cabanas 

  Sala Atrium 

 

108 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 54] 

1,50 € 

El bufón del 

Rey Lear 

 

Felipe Cabezas Orestes Gas  Sala Fènix 45 (per una sessió del Dia de 

l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 45] 

1,50 € 

En alquiler Mikel 

Fernandino 

 

  Porta 4 100 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 50] 

1,50 € 

The Trumps Xavi Morató Joan Olivé  Teatre del Raval 200 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 139] 

 

1,50 € 
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La rebel·lió Gerard Nicasi Marc 

Miramunt 

 Jove Teatre 

Regina 

200 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 300] 

1,50 € 

A mí no me 
escribió 
Tennessee 
Williams 
(porque no 
me conocía) 

 

Marc Rosich,  
Roberto G. 
Alonso  

 Roberto G. 
Alonso 

La Seca Espai 

Brossa 

 

200 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 100] 

1,20 € 

¡Ay, Carmela! José Sanchis 

Sinisterra 

  Almeria Teatre  

 

200 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 132] 

1,50 € 

Siempre a la 

verita tuya 

Manuel Veiga   La Seca Espai 

Brossa 

 

100 (per dues sessions del Dia 

de l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 50] 

1 € 

Ultramarins Paco Zarzoso   Sala Beckett 92 (per una sessió del Dia de 

l’Autor SGAE) 

[Aforament de la sala: 92] 

1,50 € 

 

TOTAL ENTRADES: 1.445 
18 SESSIONS 



 
 

 

 

 CALENDARI DEL DIA DE L’AUTOR SGAE 

  

El Dia de l’Autor SGAE se celebrarà, del 15 al 25 de març, els dies següents:  
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 ELS «FULLS AUTORALS» AMB RECOMANA  

 

 

 

Enguany es compta amb la col·laboració de la plataforma de crítics d’arts escèniques 

Recomana per tal d’elaborar uns «fulls autorals» a càrrec dels crítics especialistes.  

 

A cada sessió del Dia de l’Autor SGAE, el públic es trobarà uns díptics en els quals es 

detallarà qui és l’autor o autors de l’obra que veuran, qui n’és el compositor i/o 

coreògraf, si s’escau, unes biografies sobre les seves trajectòries, i unes preguntes, a 

mode d’entrevista, que els crítics fan als autors amb la finalitat de situar la seva obra. 
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AUTORS, OBRES, TEATRES I COM ADQUIRIR LES ENTRADES  

 

 

SAT! SANT ANDREU TEATRE 

 

Títol de l’obra: La pastissera i els follets 

 

Autors: Albert Albà, autor dramàtic; Núria Benedicto, autora dramàtica; Olga 

Jiménez, autora dramàtica, i Ferran Martínez, compositor. 

 

 

SAT! Sant Andreu Teatre. c/de Neopàtria, 54. 08030 Barcelona. 

Tel.: 93.345.79.30 - www.sat-teatre.cat   

https://www.facebook.com/satteatre/ - @sat_teatre -  

https://www.instagram.com/sat_teatre/  

 

Biografies:   

 

Albert Albà Ricart (Vilanova i la Geltrú, 1955) Titellaire, creador d’històries. Llicenciat 

en Magisteri, va començar a investigar els titelles de forma autodidacta,  compartint 

experiències amb molts titellaires i formant part de diferents associacions d’aquest 

col·lectiu. Fundador de la companyia de titelles L’Estaquirot,  companyia dedicada a la  

creació i representació d’espectacles dirigits a públic familiar. 

Amb L’Estaquirot ha treballat ininterrompudament durant 45 anys, i hi continua 

treballant, havent creat més de 40 espectacles i realitzat més de 9.500 representacions. 

Ha participat en gran nombre de Festivals de titelles, tant del nostre país com 

d’Europa i Àsia. Continua amb un treball col·lectiu, escrivint noves històries, construint 

els titelles i les escenografies, per poder-les representar. 

També va treballar en la creació d’una sèrie per televisió amb titelles, 13 capítols en 

col·laboració amb TV3, «La cuina dels titelles». 

 

Núria Benedicto Buj (Santa Coloma de Gramenet, 1959) Llicenciada en Magisteri, 

alumna de la primera promoció de l’escola de titelles de l’Institut del Teatre.  

Fundadora de la Companyia de titelles Txulapis. El 1983 entra a formar part de la 

companyia de titelles L’Estaquirot. En els últims 35 anys ha estat treballant amb la 

aquesta companyia creant espectacles i fent-ne les representacions. 

Amb L’Estaquirot ha treballat ininterrompudament durant els últims 35 anys, i hi 

continua treballant havent creat més de 25 espectacles i realitzat més de 8.500 

representacions. Ha participat en gran nombre de Festivals de titelles, tant del nostre 

país com d’Europa i Àsia. Continua amb un treball col·lectiu, escrivint noves històries, 

construint els titelles i les escenografies, per poder-les representar . 

També va treballar en la creació d’una sèrie per televisió amb titelles, 13 capítols amb 

col·laboració amb TV3, «La cuina dels titelles». 

 

 

http://www.sat-teatre.cat/
https://www.facebook.com/satteatre/
https://www.instagram.com/sat_teatre/
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Olga Jiménez Tort (Vilanova i la Geltrú, 1956) Titellaire, creadora d’històries va 

començar a investigar els titelles de forma autodidacta,  compartint experiències amb 

molts titellaires i formant part de diferents associacions d’aquest col·lectiu. Va treballar 

d’educadora amb alumnes d’educació especial. Fundadora de la companyia de titelles 

L’Estaquirot, companyia dedicada a la  creació i representació d’espectacles dirigits a 

públic familiar. Amb L’Estaquirot ha treballat ininterrompudament durant 45 anys, i hi 

continua treballant havent creat més de 40 espectacles i realitzat més de 9.500 

representacions. Ha participat en gran nombre de Festivals de titelles, tant del nostre 

país com d’Europa i Àsia. Continua amb un treball col·lectiu, escrivint noves històries, 

construint els titelles i les escenografies, per poder-les representar . 

També va treballar en la creació d’una sèrie per televisió amb titelles, 13 capítols amb 

col·laboració amb TV3, «La cuina dels titelles». 

 

Ferran Martínez Palou. Professor de piano i llicenciat en música en l'àmbit 

d'instruments de la música tradicional. Professor de l'Institut del Teatre de Barcelona 

com a Director Musical. Compositor de música per teatre en companyies com Pep 

Bou, Comediants, L'Estaquirot teatre, etc. Compositor per dansa per la Companyia 

Mascaró. Compositor, arranjador, intèrpret i productor de l'Orquestrina Galana i 

Solistes de la Costa. Fundador del festival Tradicionàrius i col·laborador habitual amb 

Jaume Arnella, Miquel Gil i Josep Tero, tant en concerts com en produccions 

discogràfiques. 

Ha dirigit l'Orquestra de Cambra Tradicional Catalana (Espectacle Lo Riu) i l'Orquestra 

Simfònica de la Canya amb la qual fa rebre el Premi Nacional a la millor iniciativa en 

música tradicional. 

 

(Informació facilitada per SAT! Sant Andreu Teatre) 

 

 

Sinopsi: Un bon dia la pastissera Neus nota que a l’obrador hi passen coses estranyes 

i es neguiteja perquè pensa que potser hi ha ratolins. Però el que realment passa és 

que hi ha uns follets que, des de fa molts anys, hi viuen. Allà hi tenen el seu món: hi 

dormen, treballen i juguen.  

 

(Informació facilitada per SAT! Sant Andreu Teatre) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

Compra d'entrades del Dia de l'Autor SGAE a través del web de SAT! Sant Andreu 

Teatre. Reserva on-line. Opció: Dia de l’autor SGAE. Actiu a partir del dia 1 de març. 

https://www.4tickets.es/sat-teatre/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=ST162 

 

 

 

 

https://www.4tickets.es/sat-teatre/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=ST162
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SALA TRONO 

 

 

Títol de l’obra: Paquito Forever 

 

Autors: Fran Arráez, autor dramàtic; Gerard Alonso, compositor; Frank Capdet, 

autor dramàtic; Beàlia Guerra, coreògrafa; Joan Vázquez, autor dramàtic, i Roser 

Batalla, autora dramàtica. 

 

 

Sala Trono. c/ Armanyà,11. 43004 Tarragona  

Tel.: 977.22.20.14  – www.salatrono.com - @Sala_Trono (Twitter) – @Sala.trono 

(facebook) 

 

Biografies:  

 

Fran Arráez, autor dramàtic. Premi Millor director de Teatre Musical 2014 per 

Goodbye Barcelona. El 2003 va fundar la companyia teatral The Zombie Company 

juntament amb Carlos Be, a Barcelona, amb l’objectiu de crear obres de contingut 

crític i donar veu als menys afavorits, recollint nombrosos premis i nominacions. 

Actualment la companyia resideix a Madrid i es poden veure diversos dels seus 

espectacles arreu de l’Estat. 

 

Gerard Alonso, compositor. Va néixer a Barcelona l’any 1985. Des de petit va estudiar 

piano i solfeig amb Maite Barrio i harmonia, contrapunt i fuga amb Conrado Bernuz a 

l’escola de música Skerzo. Després de completar el primer cicle de la Llicenciatura de 

Matemàtiques de la UPC va entrar a l’Esmuc l’any 2007, on va estudiar Interpretació de 

Piano Clàssic i Contemporani amb Leonid Sintsev i Jordi Masó, i piano jazz com 

instrument secundari amb Francesc Capella i Albert Bover. Es va graduar amb la tesina 

Piano Metal: un pont entre la música culta i el heavy metal a través del piano. 

Alguns conjunts musicals dels quals n’és o n’ha estat membre són el duo de lied Il 

Vole, la formació de cambra Tangus Quintet, l’Orquestra Simfònica de l’Esmuc, el grup 

de heavy Blue Coconut o el projecte del cantant Nacho Melús, on també hi composa. 

 

Frank Capdet, autor dramàtic. Barceloní del Paral·lel, Frank Capdet ha treballat amb 

directors com Ricard Salvat (En la ardiente oscuridad, La pell de brau), Daniel Anglès (El 

somni de Mozart), Paco Mir (La venganza de Don Mendo), Esteve Ferrer (T’estimo, ets 

perfecte, ja et canviaré), Sergi Belbel (El alcalde de Zalamea, Dissabte, diumenge, 

dilluns, Primera plana), Ariel García Valdés (Les tres germanes), Hermann Bonnin (La 

intrusa), Joan Maria Gual (Sóc el defecte), Mario Gas (Mort d’un viatjant) o Víctor Álvaro 

(Black Rider, ¡Ay, Carmela!, 1984, Flor de Nit -el Cabaret-). 

Ha obtingut tres nominacions com a Millor Actor de Teatre Musical als Premis Butaca 

(2001, 2004 i 2010) per El temps de Planck (dir: Sergi Belbel i Dani Espasa), No són 

maneres de matar una dona (dir: Sílvia Sanfeliu i Xavier Torres) i Black Rider (dir: Víctor 

Álvaro i Pau Baiges). Ha obtingut el Premio al Mejor Actor de Reparto de los Premios 
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del Teatro Musical 2014 per Mierda de Artista. També va obtenir la Menció d’Honor 

del Jurat de la Mostra de Teatre de Barcelona 2001 amb Cantos con tos, musical 

unipersonal escrit amb el seu alter  ego Chorlito, sota la direcció de Víctor Àlvaro, que 

va comptar amb l’ajudantia de Savina Figueras.  

A la televisió, ha intervingut en sèries com Sin tetas no hay paraíso, Doctor Mateo, Un 

día volveré, Quico, Estació d’Enllaç, El Comisario, Hospital Central o Abuela de verano. 

També ha participat als films Temps afegit (dir: Jesús Font), Mors Elling (dir: Eva 

Isaksen) i La mujer del anarquista (dir: Peter Sehr i Marie Nöel). 

 

Beàlia Guerra, coreògrafa. Formació en dansa clàssica, jazz i contemporània a 

Barcelona, Madrid, Nova York i Londres. Amplia formació amb estudis d’interpretació, 

música i cant, especialitzant-se en ballarina-cantant de musicals. Ha participat en els 

musicals El somni de Mozart, Un cop més…una mica de música, Chicago, Casta Diva, 

Fama, Grease, The Black Rider, La Frau.  

També ha desenvolupat la seva carrera com actriu: Romeo i Ofèlia, Suite bufa, El 

casament dels petitburgesos i ha realitzat les coreografies de The Vinegar Dances i The 

Black Rider. Porta la seva carrera paral·lelament amb la docència. 

 

Joan Vázquez, autor dramàtic. 2016: Something’s Coming: a Sondheim Tribute al 

Teatre Gaudí de Barcelona, Nuevo Teatro Alcalá de Madrid i com a part de la 

programació de la primera temporada de concerts Live at Zédel, a The Crazy Coqs, 

Londres; Renard o El Llibre de les Bèsties de Clara Peya i Marc Rossich al Teatre Lliure; 

El Musical: Grandes Éxitos de Stage i La Caixa en al Teatre Tívoli de Barcelona; Flor de 

Nit de Gataro a l’Almeria Teatre, espectacle guanyador del Premi Butaca al Millor 

Musical 2015. 2015: Estrena el seu espectacle tribut a Sondheim ala sala Luz de Gas de 

Barcelona; La Toñi de The Zombie Company a la Sala Trono de Tarragona. 2014: Flor 

de Nit de Gataro a l’Almeria Teatre; dirigit per Joan Estelrich, participa en un dels 

vídeos que apareixen a l’espectacle Poeta en Nueva York de Rafael Amargo. S’estrena 

com a director amb el seu primer text teatral Se fue en un barco a l’Almeria Teatre de 

Barcelona. 1999-2013: Com a actor: George a Goodbye Barcelona dir. Fran Arráez i 

Carlos Be; Claude a Hair, Frank a Merrily we roll along de Sondheim dir. Daniel 

Anglès, Sky a Mamma Mia! i Lockwood a Los Chicos de Historia dir. Josep Maria Pou. 

Debuta el 1999 en la producció espanyola de Rent a la que van seguir My Fair Lady dir. 

Jaime Azpilicueta, Gaudiy Bagdad Café dir. Percy Adlon. 

Ha adaptat al castellà text i lletres de les produccions professionals dels 

musicals Hedwig and the Angry Inch, Fama i Fiebre del Sábado Noche, i al català The 

Last Five Years, del qual també en va realitzar la direcció d’actors. 

 

Roser Batalla, autora dramàtica. Nascuda a Barcelona el 21 de maig de 1965. És 

llicenciada en interpretació a l’Institut del Teatre. Debuta professionalment l’any 1987 

amb Dagoll Dagom en el paper de Yum-Yum a Mikado. Ha traduït i adaptat al català i 

al castellà diverses obres, entre les quals destaquen: The Full Monty. 2001; T’estimo, ets 

perfecte… ja et canviaré. 2000; A little night music. Grec 2000; Sweeney Todd (amb la 

qual va obtenir el premi Especial de la Crítica i el Premi FAD) l’any 1994 i 1995; 

Chicago. 1995. 
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(Informació facilitada per la Sala Trono) 

 

Sinopsi:  Paquito forever està basat en la història real de Paco Alonso, bailaor, cantaor, 

actor i transformista català que va començar la seva carrera al Paral·lel als anys 50 i va 

recórrer tot el món ballant i cantant amb les revistes més famoses, els ballets més 

aclamats i els artistes més emblemàtics d’aquells temps; instal·lant-se a Nova York i 

vivint la vida amb una llibertat que aquí a la seva terra no podia tenir.  

 

(Informació facilitada per la Sala Trono) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades del Teatre per al Dia de l’Autor SGAE 

Directament al web www.salatrono.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salatrono.com/
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SALA ATRIUM 

 

 

Títol de l’obra: Fuga de conills 

Autora: Martina Cabanas, autora dramàtica 

 

 

Sala Atrium. c/ del Consell de Cent, 435. 08009 Barcelona. Tel.: 93 182 46 06 

www.atrium.cat - twitter: @salaAtrium -  instagram: @salaatrium - facebook: 

https://www.facebook.com/SalaAtrium/ 

www.zero10.es - twitter: @010teatre - instagram: @010teatre - facebook: 

https://www.facebook.com/companyiazero10/ 

 

 

Biografia: Martina Cabanas Collell. Llicenciada en interpretació per l’Institut de 

Teatre de Terrassa s’ha seguit formant a través de diversos cursos tant d’interpretació 

com de dramatúrgia i escenografia. 

Els diferents workshops els ha realitzat dins i fora de les nostres fronteres, cal destacar 

que part de la seva formació ha estat a Londres i Buenos Aires. 

Ha col·laborat com a dramaturga, escenògrafa i ajudant de direcció en la companyia 

Joglars durant gairebé una dècada. Recentment ha dirigit a Albert Boadella en el seu 

espectacle autobiogràfic El Sermón del Bufón i ha estrenat ZÈNIT. La realidad a su 

medida, firmada conjuntament amb Ramon Fontserè i presentada al Teatre Maria 

Guerrero de Madrid (CDN). 

Ha realitzat diverses assistències a la direcció amb directors de la talla de Javier Daulte, 

Marina Bollaín, Guillermo Heras, Ramon Fontserè i Albert Boadella. En el passat també 

va escriure juntament amb Albert Boadella El coloquio de los perros, i juntament a 

Ramon Fontserè VIP. 

 

(Informació facilitada per la Sala Atrium)  

 

 

Sinopsi: L’espectacle dóna a l’espectador la possibilitat de viure de manera ben 

propera l’altra cara del món actoral i de sentir-se gairebé com un d’ells. Els tres 

protagonistes no són actors que puguem veure al cine, ni tan sols als teatres més 

humils, ni punxant com a DJ a les sales de moda sinó que es tracta d’un parell d’actors 

i un DJ de tercera regional que sobreviuen com poden fent d’animadors a festes 

infantils o punxant en bars de mala mort. L’obra es podria definir com el retrat 

impressionista d’una generació. 

Un DJ que punxa Bach a les 4 de la matinada 

Un conill amb fòbia a Spiderman 

Unes ratlles de coca 

Un gran eslàlom a ritme del David Bowie 

Segueixo somniant amb una baixada infinita, el vent a la cara, la velocitat, 

http://www.atrium.cat/
http://www.zero10.es/
https://www.facebook.com/companyiazero10/
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el silenci, la neu neta, brillant, el sol... 

És com si m’estigués esborrant. 

Crònica d’una frustració. 

 

(Informació facilitada per la Sala Atrium) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

Compra d'entrades del Dia de l'Autor SGAE a través d’entradium, en aquest link: 

https://entradium.com/entradas/fuga-conills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://entradium.com/entradas/fuga-conills
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SALA FÈNIX 

 

 

Títol de l’obra: El Bufón del Rey Lear 

Autors: Felipe Cabezas, autor dramàtic, i Orestes Gas, compositor. 

 

 

Sala Fènix. Carrer Riereta 31, 08001, Barcelona. Tel. 93.441.34.67   

www.salafenix.com  - https://www.facebook.com/SalaFenix - twitter @salafenix, 

instagram: salafenix 

 

Biografies:  

 

Felipe Cabezas (1979) Actor, director i dramaturg xilè establert a Barcelona, des de 

l'any 2002, on dirigeix la Sala Fènix des de la seva obertura l'any 2013. Durant els seus 

estudis teatrals a Xile aprèn les bases de la dramatúrgia clàssica i contemporània amb el 

dramaturg Juan Claudio Burgos, actualment a Madrid. Després es trasllada a Barcelona 

on estudia les tècniques de Jacques Lecoq al costat de Berty Tovías per especialitzar-se 

posteriorment en Commedia dell'Art i teatre de màscares. Amb aquesta última 

experiència aprofundeix en els conceptes de la dramatúrgia de l'actor o l'auto-actor, 

recurs clàssic entre els còmics italians. Actualment realitza les seves dramatúrgies 

sumant ambdues corrents, començant a l'escriptori, passant per la sala d'assajos 

comprovant in situ els errors i encerts de la teoria, modificant i corregint els seus escrits 

per, finalment, retocar els seus textos davant del públic com a darrera fase d'escriptura. 

A dia d'avui ha escrit i dirigit a Barcelona 4 monòlegs teatrals (L'Última Notte del 

Capitano, Inferno, Houdini, el arte de la fuga, El Bufón del Rey Lear) totes adaptacions de 

biografies o estudis, tres obres de teatre lligades al cabaret literari (La Nariz, Cabaret 

Victoria, Mary Frankenstein Shelley), diversos esdeveniments para-teatrals i prepara 

actualment el seu proper treball unipersonal per a estrenar-lo la tardor de 2018.  

 

Orestes Gas, compositor. Ha realitzat els espais sonors i en molts casos la música 

original d'espectacles com: Calígula, Mario Gas (2017), Incendis, de Wajdi Mouawad 

(2016), Interior de Maurice Maeterlinck. (2016), Troyanas d'Eurípides (2008) o Con Belisa 

de F. García Lorca (2005). Com a guitarrista i cantant ha participat en diferents grups 

musicals com Santa Lula o Pulpo Pop, i actualment en el grup Sónida Vent. Ha 

col·laborat en diversos recitals poètics com La pell del poeta amb Sílvia Bel o Áspero 

Mundo amb Vicky Peña. 

 

(Font: Sala Fènix) 

 

 

Sinopsi: El Bufón del Rey Lear, un dels personatges més carismàtics de l'obra de 

Shakespeare, ens du la seva versió de la tragèdia anglesa per excel·lència. Murri, 

sarcàstic, astut i burleta, el Bufó del rei narra les immundes lluites del poder des de la 

seva perspectiva crítica i satírica.  

http://www.salafenix.com/
https://www.facebook.com/SalaFenix
https://www.facebook.com/SalaFenix
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El Rei Lear, en l'ocàs del seu regnat ha dividit el regne entre les seves 3 filles, però un 

capritx desproporcionat de l'ancià rei desencadena una lluita de poders que acabarà 

involucrant a tot un poble. 

Una versió amb ressons de contemporaneïtat i carregada referències al convuls present 

on la història secundària ens porta fins als nostres problemàtics dies, qüestionant el rol 

de la reialesa al món modern, les polítiques culturals i les eternes lluites de classes. 

 

(Font: Sala Fènix) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

Reserva telefònica al 93.441.34.67  o a través del correu electrònic 

reserves@salafenix.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reserves@salafenix.com
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PORTA 4 

 

 

Títol de l’obra: En alquiler 

Autor: Mikel Fernandino, autor dramàtic.  

 

 

Porta 4. C/ de l’Església, 4 (pati interior). 08024 Barcelona 

Tel.: 93.185.48.40  – www.porta4.cat  

https://www.facebook.com/porta4teatro - https://twitter.com/porta4teatro 

https://www.instagram.com/porta4teatro/ 

  

 

Biografia: Mikel Fernandino Dramaturg i antropòleg basc establert a Barcelona. En la 

seva experiència d'escriptor dramàtic ha obtingut premis significatius en el panorama 

basc, com el Premi Tartean Teatroa per Un pequeño paso para el hombre, el Premi Alex 

Angulo i el Premi del Públic de Pabellón nº6 de teatre breu per Amor Breve i el premi 

de teatre de butxaca de Donostia per Erbeste. 

Actualment té diverses obres interpretant-se al País Basc: Zerura Eroria (Anodino 

Teatroa), l’esmentada Erbeste (Anodino Teatroa) i l'obra breu La gamba feliz. Amb En 

alquiler, a Porta4, debuta en l'escena catalana. 

 

(Informació facilitada per Porta 4) 

 

Sinopsi: Dues dones amb un mateix nom, Victoria, d’una mateixa família però de 

diferent temps i país, s’enfronten a un mateix problema: la pujada del lloguer dels 

seus habitatges i la impossibilitat de fer front a la despesa. D’aquesta manera, es 

troben fora de la llei perquè es neguen a quedar fora de les seves cases. Ambdues 

busquen la millor manera de conservar un sostre que s’enfonsa, tant física com 

metafòricament. Però ambdues formes són diferents i tindran un diferent final. 

Aquesta obra pretén posar de manifest la importància del teixit social del barri i del 

desig, de vegades explícit de vegades latent, d’algunes entitats privades i públiques 

d’acabar amb ell.  

En alquiler, interpretada per Verónica Pallini i escrita per Mikel Fernandino, s’ambienta 

en la vaga d’inquilins de 1907 a Buenos Aires i en l’actual gentrificació dels barris de 

qualsevol ciutat moderna. 

 

(Informació facilitada per Porta 4) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades del Teatre per al Dia de l’Autor SGAE 

Compra d'entrades del Dia de l'Autor SGAE a través del web de Porta 4: 

http://porta4.cat/web/ca/2017/12/en-alquiler/ 

 

 

https://www.facebook.com/porta4teatro
https://twitter.com/porta4teatro
https://www.instagram.com/porta4teatro/
http://porta4.cat/web/ca/2017/12/en-alquiler/
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TEATRE DEL RAVAL 

 

 

Títol de l’obra: The Trumps 

Autors: Xavi Morató, autor dramàtic; Joan Olivé, compositor i lletrista 

 

Teatre del Raval. C/Sant Antoni Abat, 12. 08001 Barcelona.  

Tel. taquilla i oficina: 93.443.39.99 

http://www.teatredelraval.com/ -  

https://ca-es.facebook.com/teatredelraval 

https://twitter.com/teatredelraval 

https://www.instagram.com/teatreraval/ 

https://www.youtube.com/user/TeatreDelRaval 

Biografies:  

 

Xavi Morató (Barcelona, 1983) Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la 

Universitat Pompeu Fabra (2006) i amb estudis de Direcció i Dramatúrgia a l'Institut 

del Teatre (2011-15). També s'ha format com a actor i cantant a diferents escoles de 

Barcelona.  

Guionista a El Jueves des de 2006, on ha escrit centenars de pàgines per a la revista 

col·laborant amb més d'una quinzena de dibuixants. Setmanalment fa els guions de 

dues sèries de la publicació: Moncloa Palace (des de 2011) i Exsolteros (des de 2017).   

Com a dramaturg, ha guanyat el XXXIX Premi Born de Teatre 2014 per Un peu gegant 

els aixafa a tots (publicat en català, castellà, gallec i euskera), el Premi Ciutat de 

Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover 2015 per Boom Boom (publicat en català i 

estrenat a Manacor el 2016) i el XX Premi Les Talúries de Teatre 2015 per Axaxaxas 

Mlö. 

D'entre les obres que ha estrenat destaca Generació de merda, representada a quatre 

teatres de Barcelona entre 2014 i 2017 (Teatre Regina, Teatre Poliorama, Eixample 

Teatre i Teatre Gaudí) i a Mallorca. També ha estrenat Life is Real (Lluïsos de Gràcia, 

2017), la trilogia de Balneari Maldà (El Maldà i gira, 2015-17), The Feliuettes (El Maldà i 

gira, 2015-16), Modales (El principal del Eixample, 2015), La Dama (Sala Maria Plans i 

Mostra Teatre Barcelona, 2013), Millet (Almeria Teatre, 2012), Trio (Llantiol, 2011), 1 

Altre Musical (Teatreneu i gira, 2009) i 1 Musi...cal? (Llantiol, 2006-08 i gira fins al 2011). 

En el circuit amateur, ha presentat Los puntos cardinales (2017-18, actualment al 

Llantiol). Aquesta temporada, un nou muntatge de Trio s'ha pogut veure a Madrid (Las 

Noches de la Suite, 2017-18).  

També ha escrit diferents peces curtes: Dulce compañía (Microteatro México, 2017), 

Summer Night (Microteatro Málaga 2016), Al final tothom mor (Microteatre Barcelona i 

gira, 2016-17), El oro de Van Gogh (Microteatro Madrid 2015), Todo está borroso 

(Microteatre València i Microteatro Málaga, 2015), Reset (Miniteatres i gira, 2014-16) i 

Night Club Bilderberg (Microteatro Madrid, 2012; Microteatro Málaga, Microteatro 

Costa Rica, Microteatre València i Microteatro Lima, 2014; Microteatre Barcelona, 2015; 

reposició a Lima el 2016).  

A part de ser autor o coautor de totes les obres mencionades, en diversos dels 

http://www.teatredelraval.com/
https://ca-es.facebook.com/teatredelraval
https://twitter.com/teatredelraval
https://www.instagram.com/teatreraval/
https://www.youtube.com/user/TeatreDelRaval
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muntatges també ha exercit de director i/o d'actor. Igualment, fent tasques d'assistent 

i ajudant de direcció ha treballat en teatres com el Poliorama, el Condal o el Lliure. A 

més, ha participat com a guionista i editor de guions en diversos programes (TV3, La 

Sexta, Localia) i sèries per a televisió (produïdes per El Jueves i Diagonal TV) i per a 

internet (webs de El Jueves, El Mundo i Marca). Com a traductor, ha publicat El factor 

sobrenatural (Minotauro, 2015).   

 

Joan Olivé va néixer el 1984, és actor, compositor, escriptor i director.  Amb només 18 

anys va composar i interpretar Van Gogh el musical, que es va representar al Cafè 

Teatre Llantiol, espectacle que 12 anys després es tornaria a representar, aquest cop al 

teatre del Raval, amb música en directe i actors com Roger Pera o Mingo Ràfols. A 

l’any 2006 va treure el seu primer disc amb el grup SPLAC, del qual n’és compositor, 

cantant i guitarrista, conjuntament amb el seu germà Pau Olivé. Amb els SPLAC van 

editar 3 discs, SPLAC (2006), Passos de Zebra a l’infinit (2008) i Passeig de Gràcia 

(2013), tots ells sota el mateix segell discogràfic, Indi music, i produïts per Pep Sala. 

Amb el seu germà Pau també van escriure i composar el musical Tots som Anna Allen 

que es va representar a l’Almeria Teatre i que va estar nominada a millor musical als 

Premios de teatro musical España.  Amb el seu cosí Roc Olivé també han treballat 

diverses vegades creant musicals com Johnny Ping Pong, un musical con pelotas, 

Teatreneu i Guasch teatre, Mediterrània, Teatre Regina, dirigida per Ricard Reguant, i 

també ha composat la careta de la websèrie UN PAR de la qual també n’és director, i 

actor. Com a actor l’heu pogut veure a les obres La nit de Sant Joan de Dagoll Dagom, 

Boig per tu, Improzoo de la productora Zoopa, al club Capitol, Orgasmos al Teatre del 

Raval o Generació de merda al Teatre Gaudí. A televisió ha aparegut en sèries com 

Kubala, Moreno i Manchón, La Mari 2, La sagrada família o Centro médico. 

 

(Font: Teatre del Raval) 

 

 

Sinopsi: Donald Trump fa dos anys que és a la Casa Blanca com a president dels 

Estats Units. Tot plegat és un caos. 

Per una sèrie de circumstàncies, Kim Jong-un és convidat a dinar a la residència dels 

Trump sense que ho sàpiga ningú. L’objectiu? Resoldre els seus conflictes amb el 

president dels EUA i, per tant, evitar una guerra nuclear que de ben segur destruiria el 

món. Mentrestant, el majordom de la Casa Blanca guarda un parell de secrets. I 

Melania també. L’únic que no amaga res és Trump. Més que res, perquè no sap callar. 

I això ens pot portar a tots al desastre.  

Una comèdia musical explosiva! 

 

(Font: Teatre del Raval) 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

https://www.ticketea.com/entradas-musical-the-trumps/ 

 

 

https://www.ticketea.com/entradas-musical-the-trumps/
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JOVE TEATRE REGINA 

 

 

Títol de l’obra: La rebel·lió  

Autors: Gerard Nicasi, autor dramàtic, i Marc Miramunt, compositor i lletrista. 

 

 

Jove Teatre Regina. c/ Sèneca, 22. 08006 Barcelona 

Tel.: 93.218.15.12 – www.jtregina.com - www.facebook.com/JoveTeatreRegina -  

Instagram: @teatreregina @larebel.lió. Twitter: @JT_Regina 

 

Biografies:  

 

Gerard Nicasi (Barcelona, 1984). Estudia direcció i dramatúrgia a l’Institut del Teatre 

de Barcelona on rep classes de Magda Puyo, Ramon Simó, Carles Batlle, Marc Rosich, 

Xavier Albertí o Andrés Lima, entre d’altres. També es forma en diferents cursos de 

dramatúrgia a l'Obrador de la Sala Beckett. Com a professor imparteix classes de 

teatre a nens i joves a diferents escoles de Barcelona (Escola Pare Manyanet, Escola 

Aula, etc.) així com classes a escoles de teatre professional: Escola Memory. 

Compagina l'àmbit pedagògic amb la direcció escènica i entra formar part de l'equip 

artístic habitual de la Companyia La Trepa i la Cia. del Jove Teatre Regina a partir del 

2013.  

Entre la seva dramatúrgia podem destacar: Ningú et va dir que fos fàcil, coproduït pel 

Jove Teatre Regina i el Grec 2016-Festival de Barcelona (enfocat a públic juvenil); 

1714- Crònica d'un setge (codirigida amb Ma. Agustina Solé); Estigma; Coses que mai 

explicarem, La Tempesta adaptació del clàssic de Shakespeare, etc. També dirigeix 

espectacles familiars al Jove Teatre Regina escrits per Macià G. Olivella: El Molinet 

màgic, La Millor carta als reis i El llibre de la Selva. 

  

Marc Miramunt (Barcelona, 1974). Llicenciat al Col·legi del Teatre de Barcelona l’any 

2004, completa la seva formació amb estudis de música, dansa i direcció. Els darrers 

catorze anys ha treballat en nombrosos espectacles com a actor compaginant-ho amb 

l’escriptura, la direcció escènica i la composició musical.  

S’ha posat sota les ordres de directors com Oriol Tarrason, Pep Pla, Abel Coll, Xicu 

Massó, etc. Entra a formar part de la Companyia La Trepa com a actor l'any 2003 i des 

d'aleshores fins a dia d'avui hi col·labora habitualment en tots els muntatges tant com 

a actor com a compositor. 

Entre els seus darrers treballs d'interpretació s’hi troben 1714. Crònica d’un setge, sota 

la direcció de Gerard Nicasi i Ma Agustina Solé, Rentadores, escrit i dirigit per Sílvia 

Navarro, La Tempesta i El Llibre de la selva, dirigits per Gerard Nicasi, La Mort no truca, 

amb direcció de Victòria Boixadera i com a autor de les cançons (música i lletra) de 

l'espectacle Ningú et va dir que fos fàcil. 

Treballa en activitats de lleure amb infants i adolescents des de fa més de 20 anys, i en 

fa més de 10 que es dedica a la pedagogia teatral. En l'actualitat és professor 

d'interpretació i cant a l'escola Memory i de teatre a les escoles Grèvol de Barcelona i 

http://www.jtregina.com/
http://www.facebook.com/JoveTeatreRegina
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25 de setembre de Rubí. 

 

(Font: Informació facilitada pel Jove Teatre Regina) 

 

 

Sinopsi: La Rebel·lió parla de l'inconformisme d'un col·lectiu que troba injustes les 

normes instaurades fins aleshores: se senten infravalorats i volen canviar el món. Per 

aconseguir-ho només veuen una sortida: rebel·lar-se contra aquell que consideren 

l'opressor sota el lema «TOTS SOM IGUALS». 

Arriba el moment de decidir: Ets dels que vol canviar el món o dels que deixa que el 

món el canviï? 

 

(Font: Informació facilitada pel Jove Teatre Regina) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE:  

La compra d'entrades es farà a través del web del Jove Teatre Regina. Aquí s’explica: 

http://joveteatreregina.wixsite.com/diaautorsgae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joveteatreregina.wixsite.com/diaautorsgae
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LA SECA ESPAI BROSSA 

 

 

Títol de l’obra: A mí no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)  

Autors: Marc Rosich, autor dramàtic, i Roberto G. Alonso, autor dramàtic i coreògraf 

 

 

La Seca Espai Brossa. c/ Flassaders 40 08003 Barcelona.  

Tel 933 151 596 - 933 101 364 (taquilles)  

Facebook www.facebook.com/LaSecaEspaiBrossa  

Twitter www.twitter.com/laseca_brossa  

Instagram @lasecabrossa #aminomeescribióTW 

 

Biografies:  

 

Marc Rosich (Barcelona, 1973) és dramaturg, director d’escena i traductor. S’ha 

format en escriptura dramàtica a la Sala Beckett. És professor de dramatúrgia a l’ESAD 

de l’Institut del Teatre i l’ESAD Eòlia. Com a dramaturg, les seves obres, adaptacions i 

llibrets per a musicals o òperes, s’han pogut veure a Barcelona a teatres com el Teatre 

Romea, TNC, Teatre Lliure, La Seca, Sala Beckett, Teatre Grec, Tantarantana i Sala 

Muntaner, i arreu a Madrid, a teatres com ara el CDN o Centro Dramático Nacional. 

Entre les seves obres cal destacar, entre altres, A tots els que heu vingut (TNC), Car 

Wash (Romea – Stuttgart), Rive Gauche (Sala Muntaner), Surabaya (Romea, Finalista 

Premi Fundació Romea 2004), Copi i Ocaña (Teatre Almeria, Tantarantana, així com els 

infantils Renard amb Clara Peya (Teatre Lliure, Premi de la Crítica 2016 al millor 

espectacle familiar / Premi Butaca teatre familiar 2016) i La dona vinguda del futur amb 

Guille Milkyway (TNC, Premi Butaca teatre familiar 2013). Ha col·laborat amb Calixto 

Bieito com a codramaturg en infinitat de projectes internacionals, entre els quals, 

destaca Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (Premi de la Crítica de Barcelona a la millor 

dramatúrgia 2008).  

 

Roberto G. Alonso (Ponferrada, León), 1970). Titulat en Dansa Contemporània per 

l'Institut del Teatre de Barcelona (1993) i Llicenciat en Història de l'Art per la 

Universitat de Barcelona (2000). Inicia la seva trajectòria com a creador el 1992 

guanyant el 2n Premi en el VI Certamen Coreogràfic de Madrid i el 1995 funda la seva 

pròpia companyia. La diversificació del seu treball creatiu amb la companyia que porta 

el seu nom s'ha traduït en la creació de vuit espectacles de sala, quatre de carrer i sis 

dirigits al públic familiar participant en prestigiosos festivals i fires nacionals i 

internacionals (Grec Festival de Barcelona, Festival de Teatre de Sitges, Festival 

Shakespeare, O4 Vents de París, Sommerwerft Theaterfestival de Frankfurt, Biennal de 

Teatre de Sao Paulo, Mostra d'Igualada, etc.).  

La seva particular concepció coreogràfica caracteritzada per la combinació de la dansa 

amb la dramatúrgia teatral i una concepció escènica peculiar, imaginativa i detallista 

ha fet del seu treball un dels referents de la dansa-teatre catalana i espanyola. 

Notable i polifacètic artista compagina l'activitat creativa de la seva companyia amb la 

http://www.facebook.com/LaSecaEspaiBrossa
http://www.twitter.com/laseca_brossa
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participació com a director coreogràfic d'espectacles teatrals, òperes contemporànies i 

obres de teatre musical al Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Teatre de 

la Sarsuela de Madrid, el Liceu de Barcelona o el Festival de Peralada treballant amb 

reconeguts directors d'escena i dramaturgs com Xavier Albertí, Lluïsa Cunillé, Josep 

Maria Miró, Pau Miró, Jordi Oriol i Marc Rosich, entre d'altres. 

 

(Font: La Seca Espai Brossa) 

 

 

Sinopsi:  Una dona d'edat indefinida explica les seves recances. Amb un gust especial 

per la hipèrbole sentimental, exposa les desil·lusions que l'han convertit en la persona 

que és ara i s'emmiralla en la desmesura de les heroïnes de Tennessee Williams o en 

les dives de la cançó. Rere les seves històries apareix una figura desnonada 

emocionalment i econòmicament que lluita per la supervivència amb les armes de la 

ficció. Una peça amb dramatúrgia de Marc Rosich, que fa incursions en la dansa, el 

teatre gestual, el text clàssic, el playback, la cançó en directe i la performance, buscant 

el contacte directe amb el públic que ha estat convidat a entrar en aquesta llar tan poc 

convencional.  

 

(Font: La Seca Espai Brossa) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

4tickets 

http://www.laseca.cat/ca/obra/202/a-mi-no-me-escribio-tennessee-williams-porque-

no-me-conocia--marc-rosich-i-roberto-g-alonso/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laseca.cat/ca/obra/202/a-mi-no-me-escribio-tennessee-williams-porque-no-me-conocia--marc-rosich-i-roberto-g-alonso/
http://www.laseca.cat/ca/obra/202/a-mi-no-me-escribio-tennessee-williams-porque-no-me-conocia--marc-rosich-i-roberto-g-alonso/
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ALMERIA TEATRE 

 

 

Títol de l’obra: ¡Ay, Carmela! 

Autor: José Sanchis Sinisterra, autor dramàtic 

 

Almeria Teatre. C/ de Sant Lluís, 64. 08024 Barcelona. Tel.: 93.351.82.31 

www.almeriateatre.com - Facebook: www.facebook.com/almeriateatre 

Twitter i Instagram: @almeriateatre 

 

 

Biografia: José Sanchis Sinisterra (València, 28 de juny de 1940) és un dramaturg i 

director teatral espanyol. És un dels autors més premiats i representats del teatre 

espanyol contemporani i un gran renovador de l'escena espanyola, sent també 

conegut per la seva tasca docent i pedagògica en el camp teatral. Vinculat a l'estudi i a 

l'ensenyament de la literatura, ha reivindicat sempre la doble naturalesa -literària i 

escènica- del text dramàtic. A més de les seves obres, en la seva faceta d'investigador i 

divulgador, Sanchis Sinisterra ha escrit nombrosos articles sobre teatre i participat en 

diversos col·loquis i congressos dedicats a l'art dramàtic. És autor de més de 40 obres 

representades sent ¡Ay,Carmela! una de les seves més conegudes. 

 

(Font: Informació facilitada per Almeria Teatre)  

 

 

Sinopsi: ¡Ay, Carmela! és un crit sobre el record, escrit per José Sanchis Sinisterra l'any 

1986, quan ningú parlava encara de memòria històrica. I avui en dia ens adonem que 

encara és necessària i queda molt per parlar.  

Com l'autor molt bé indica, l'acció no transcorre a Belchite al març del 38, ja que 

aleshores el poble ja havia estat arrasat per ambdós bàndols.  

El pobre Paulino es troba tot sol escombrant l'escenari del teatre en el qual pocs dies 

abans va morir Carmela, la seva dona, quan se li apareix el fantasma d'aquesta des del 

més enllà; junts aniran fent memòria i reconstruiran els fets de l'improvisat espectacle 

en què ells, dos actors de la zona republicana, van haver d'actuar per als nacionals i 

per a un grup de presos condemnats a mort, amb el conegut tràgic desenllaç de la 

mort de Carmela. 

 

(Informació facilitada per Almeria Teatre)  

  

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

https://www.4tickets.es/AlmeriaTeatre/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento

=AL76 o www.almeriateatre.com 

 

 

http://www.almeriateatre.com/
http://www.facebook.com/almeriateatre
https://www.4tickets.es/AlmeriaTeatre/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=AL76
https://www.4tickets.es/AlmeriaTeatre/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=AL76
http://www.almeriateatre.com/
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LA SECA ESPAI BROSSA 

 

 

Títol de l’obra: Siempre a la verita tuya   

Autor: Manuel Veiga, autor dramàtic  

 

 

La Seca Espai Brossa. c/ Flassaders 40 08003 Barcelona. 

Tel 933 151 596 - 933 101 364 (taquilles)  

Facebook www.facebook.com/LaSecaEspaiBrossa  

Twitter www.twitter.com/laseca_brossa  

Instagram @lasecabrossa #siemprealaveritatuya 

 

 

Biografia: Manuel Veiga. Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. Autor 

resident del Teatre Nacional de Catalunya (T-6). Ha publicat i estrenat a Barcelona, 

Madrid, Buenos Aires, L’Havana, Montevideo, Puerto Rico, Lima, Mèxic, Toronto, 

Saskatoon, Atenas, París.... Darrerament, ha rebut el  Premi Literari Lleida per Els altres 

Candels i ha estat becat per l’Institució de les Lletres Catalanes. D’altres guardons: 

Premi SGAE de Teatre, Manuel de Pedrolo, Serra i Moret, Salvador Espriu, AADPC... 

Com actor, el seu darrer repte ha estat fer de Lope de Vega al Festival d’Almagro. 

També ha interpretat, entre d’altres, obres de Lorca (Perlimplín), Filippo (Dissabte, 

diumenge i dilluns), Marivaux (Falses confidències), Calderón (El alcalde de Zalamea), 

Musset (Fantasio), Camus (Calígula), Letts (Agost), Casanovas (Vilafranca) sota la 

direcció de S.Belbel, J.Casanovas,  R.Duràn, J.M. Mestres, R.Simó, J.Melendres,... 

 

(Font: La Seca Espai Brossa) 

 

 

Sinopsi:  En plena dictadura, una artista de llegenda (Lola Flores) arrecerava  entre els 

seus farbalans a uns homes perseguits per l’únic delicte de fer un exercici de 

«fregolisme» i somniar en esdevenir «Zarzamoras» de perruca atzabeja. Curro, el pare 

d’un d’aquests transformistes, ens explica avui l’assassinat del seu fill a mans de la 

intransigència.  Víctima d’una atàvica educació masclista concordant amb un país 

hereu del franquisme, mai va saber comprendre el trànsit del seu fill d’un sistema 

emocional masculí al femení. Sols després de patir la bogeria del dol i l’alcohol, Curro 

trobarà un raig de llum dins la nit mitjançant un encontre fortuït amb Lola Flores. 

(Font: La Seca Espai Brossa) 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE 

4tickets:  

http://www.laseca.cat/ca/obra/210/siempre-a-la-verita-tuya--manuel-veiga/ 

 

 

http://www.facebook.com/LaSecaEspaiBrossa
http://www.twitter.com/laseca_brossa
http://www.laseca.cat/ca/obra/210/siempre-a-la-verita-tuya--manuel-veiga/
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SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA 

 

 

Títol de l’obra: Ultramarins 

Autor: Paco Zarzoso, autor dramàtic 

 

 

Sala Beckett/L’Obrador Internacional de Dramatúrgia.  

C/ Pere IV, 228-232. 08005 Barcelona. Tel.: 93.284.53.12  

www.salabeckett.cat - https://www.facebook.com/SalaBeckett/ - 

https://twitter.com/salabeckett - https://www.instagram.com/salabeckett/- 

https://www.youtube.com/user/SalaBeckett 

 

 

Biografia: Paco Zarzoso (Port de Sagunt, 1966). Dramaturg, actor i director. Durant 

els anys de vida de la Companyia Hongaresa de Teatre, n’ha estat l’administrador, i 

comparteix les funcions de director artístic juntament amb Lola López i Lluïsa Cunillé, 

les altres fundadores de la companyia. Porta més de 20 obres estrenades com a autor i 

ha dirigit al voltant d’un quinzena d’espectacles. 

Entre les seves peces teatrals, destaquen L’eclipsi (2014), Hilvanando cielos (2013), El 

alma se serena (amb Lluïsa Cunillé, 2010), L’última paraula (2009), El mal de Holanda 

(2008), Tiempo luego existo (2007), Ciudadano Sade (2007), Arbusht (2006), Solo ante el 

delirio (2005), Exilio (2004), El páramo donde fue herido de muerte Jorge Manrique 

(2003), El hipnotizador (2002), Húngaros (amb Lluïsa Cunillé, 2002), Ultramarinos 

(1999), Cocodrilo (1998), Valencia (1997), Umbral (1996) o Viajeras (amb Lluïsa Cunillé, 

1996). 

També ha rebut diversos premis, entre els quals destaquen el Marqués de Bradomín 

1996 i l’Enrique Llovet 1997 per Umbral, el Max Aub 1998 dels Teatres de la 

Generalitat  per L’altre (traducció al valencià d’Umbral), el Premi de la Crítica de 

València 1998 per Cocodrilo, el Premi SGAE de teatre 1998 per Mirador, i el Premi 

Ciutat de Barcelona 1999 al millor espectacle i el Premi Serra d’Or al millor espectacle 

per Ultramarins. 

D’aquest autor, a la Sala Beckett s’hi han pogut veure Intempèrie (coescrita amb Lluïsa 

Cunillé, 1996), Valencia (1997), Ultramarins (1999), Viajeras (coescrita amb Lluïsa 

Cunillé, 2001), El hipnotizador (2003), Vianants (coescrita amb Lluïsa Cunillé, 2004), El 

alma se serena (coescrita amb Lluïsa Cunillé, 2010), Paco e Isabel (2010), Umbral (2010) 

i Salón primavera (coescrita amb Lluïsa Cunillé, 2013).  

 

(Font: Informació facilitada per la Sala Beckett) 

 

 

Sinopsi: Ultramarins és la història d’un pare i d’una filla que pelegrinen per pobles de 

l’interior d’Espanya dels anys 50 amb una carpa en què ofereixen un espectacle que 

tracta del mar i les seues meravelles. En un dels seus remots destins, un lloc 

muntanyós els habitants del qual mai han vist cap paisatge marí, l’existència d’eixos 

http://www.salabeckett.cat/
https://www.facebook.com/SalaBeckett/
https://twitter.com/salabeckett
https://www.instagram.com/salabeckett/-
https://www.youtube.com/user/SalaBeckett
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dos personatges registrarà un canvi substancial després de conèixer un venedor 

ambulant que s’hostatja en la seua mateixa pensió. La trobada dels tres -pare, filla i 

venedor- enfrontarà fantasia i realitat, poesia i prosa, el mite i les urgències 

mercantilistes, el somni del pare, la urgència del venedor en la compravenda per a la 

supervivència, el sentit de la dignitat del pare, enfront de la voracitat de la necessitat 

de continuar oferint i adquirint productes, la fatiga del que viu enfront de les ganes de 

viure. 

 

(Informació facilitada per la Sala Beckett) 

 

 

Sistema de reserva d’entrades per al Dia de l’Autor SGAE:  

Compra d'entrades del Dia de l'Autor SGAE a través del web de la Sala Becket:  

https://www.salabeckett.cat/producte/ultramarins/  

 

 

 

 

 

 

https://www.salabeckett.cat/producte/ultramarins/

