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Sinopsi: 

 
Es diu Carles Nin Garcia, però la seva tendència a caure de cul a terra li va valer, des de ben 
petit, el sobrenom de Ninot. Quan avui arribi a casa i intenti explicar a l'Olga què li ha passat, 
ella li dirà que ja no l'estima. 
La Rut s'acaba de quedar sense feina i ha decidit aprofitar l'oportunitat per trobar el seu lloc 
al món. Ha conegut l'Albert, un músic a qui li agrada parlar de coses alegres i que encara 
pensa que la sort és dels valents. 
La Poni i la Conxa han passat una llarga temporada al cantó més fosc de la vida, però aquesta 
tarda han decidit que encara estan a temps d'intentar-ho. 
I així van passant els dies, sense que s’esdevinguin catàstrofes ni es compleixin les il·lusions. 
Mentrestant, Dave Hakenberg, un apicultor de Florida, ha entrat plorant en una comissaria 
per denunciar que els tres milions d'abelles de la seva granja han desaparegut sense deixar 
rastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BLUF @ Alba Lajarín 
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Fitxa artística: 

 

Autor: Joan Yago  
Direcció: Israel Solà 
 
Intèrprets:  
Ninot, Andreu: Xavi Francés 
Sr. Serra, Marina: Aitor Galisteo Rocher  
Cristina, Olga, Poni: Júlia Truyol/Alba Florejachs 
Rut, Conxa: Esther López  
Miquel, Albert, Laia: Marc Rius/Ricard Farré 
   
Escenografia i vestuari: Albert Pascual  
Disseny d’il·luminació: Elisenda Rodríguez 
Disseny de so: Josep Sànchez-Rico 
Caracterització: Lucho Soriano 
Construcció d’escenografia: La Calòrica i La Forja del Vallès 
Confecció de vestuari: Albert Pascual 
Fotografia: Alba Lajarín 
Vídeo: Estudi Carmel 
Producció executiva: La Calòrica 
    

Funcions i horaris: del 16 de setembre a l’11 d’octubre, de dimecres a dissabte a les 21.30h 
i diumenge a les 18.30h. 

Agraïments: Companyia Roberto G. Alonso, Montserrat Nogué, Chelo García, Teo Solà, 
Enric Gual, Família Omedes Pòrtulas, Família Sànchez Angelats, Albert Rubio, Jordi Llamas, 
Ona Pla, Pol Méndez, Irene Rodríguez i Pere Sànchez 
 
Durada: 1h 30min 
 
 
Una coproducció de La Calòrica i Grec 2015 Festival de Barcelona 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans 

 

 

 
 
 

 

Premi Quim Masó 2014 
 

Aquest espectacle es va programar dins el Grec 2015 Festival de Barcelona del 
16 al 19 de juliol al Mercat de les Flors (Sala Pina Bausch). 
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Presentació del director: 

 
“En vull més. Ho vull tot.” 
Escollir t’obliga a triar. Triar és perdre una mica. L’home contemporani viu la tria com una 
petita pèrdua. Quan ens trobem davant d’un gran mostrador de gelats i hem d’escollir un 
sabor entre un munt de possibilitats, tan bon punt en tries un no pots evitar tenir la sensació 
d’haver perdut l’oportunitat de viure l’experiència més estimulant de la teva vida amb 
qualsevol dels altres sabors.  
La societat viu abocada al Fear of Missing Out, i les xarxes socials no fan més que accentuar 
aquesta insatisfacció. Mostrar tan sols les coses bones i fer-ne una exhibició constant crea 
por de perdre’s alguna cosa: per què jo no haig de poder viure totes les experiències que 
oferta el gran catàleg del món? Vull no perdre’m la millor festa de Sant Joan. Vull viure el 
moment més romàntic que hagi filmat mai Hollywood. Vull viatjar a l’Índia per trobar-me a 
mi mateix. Vull viure a Nova York. Vull ser escriptor. Vull ser model. Vull ser lliure. Vull 
formar una família. I vull que em trobeu seriós, fresc, decadent, divertit, intel·ligent, 
espontani i misteriós. Vull viure un món de xocolata belga amb nous de macadàmia i també 
un món de sorbet de mandarina. Però a l’hora de la veritat, no pots ser un periodista que 
guanyi un Pullitzer i alhora el nou Kurt Cobain. I des d’aquesta realitat borrosa neix el cinquè 
espectacle de La Calòrica.  
BLUF és un compendi d'històries entrecreuades sobre personatges que decideixen canviar de 
vida i sortir a buscar la felicitat. Persones que desitgen viure la vida d'un heroi de pel·lícula 
però que comencen a fer-se grans i s'adonen que la vida que ells havien somiat no és la que 
tenen.  
El muntatge beu de referents diversos però sobretot és el món de la novel·la gràfica nord-
americana contemporània, un gènere que des de la dècada dels setanta ha suposat una 
constant revolució en la forma d'explicar les històries, el que ens serveix per dibuixar 
l’univers de BLUF. Exemples com les novel·les gràfiques Black Hole de Charles Burns, Ice 
Haven de Daniel Clowes o Jimmy Corrigan de Chris Ware serveixen de referent per crear la 
complexitat narrativa i estilística del muntatge. Diferents estils per a diferents històries. Des 
del realisme intimista i màgic fins a la comèdia més negra i gamberra.  
Un espectable concís, pop, gamberro, realista i explosiu com una onomatopeia. Un Bluf! Un 
Boing! Un Ouchh! Un Bam! Shhhhhht! Aaargh! Toc toc! Crash! Un muntatge on podem 
conèixer un munt de personatges –tots ells representats per cinc actors– en la frontera entre 
la realitat i l’extravagància. En Ninot, l’Albert, la Ruth, l’Olga, una abella que dirigeix una 
multinacional i unes moteres que atraquen bancs conviuen dins el cosmos de BLUF. Un 
munt de vinyetes plenes de l’humor de la violència, la insatisfacció, la ràbia i la humiliació 
contemporànies.  

Israel Solà  
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Recull premsa: 

“Llarga vida a La Calòrica!” Montse Barcon. Butxaca  

“Som el que volíem ser? Hem fet tot el que podíem fer per aconseguir la felicitat? Tot un 
còctel explosiu de cinisme. No se la perdin a la Sala Beckett aquest setembre.” José Antonio 
Aguado. Diari de Terrassa.  

“El director del festival barceloní va elogiar, a més, la curta trajectòria de La  
Calòrica i va felicitar els seus components per «la voluntat de mantenir un tre ball de 
companyia en uns temps foscos». Alba Carmona. Diari de Girona 
 
“BLUF, de Joan Yago per La calòrica és un compendi d’històries entrecreuades 
sobre personatges que decideixen canviar de vida i sortir a buscar la felicitat. ” ACN/Diari de 
Girona 
 
“El jurat valora que és “una comèdia viva, estranya, dotada d’humor negre i elements 
dramàtics”. Jordi Camps i Linnell. El Punt Avui - Comarques gironines 
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L’autor: 

Joan Yago  

Nascut a Barcelona, el 1987. És llicenciat en Direcció i 
Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha escrit 
obres com: Un Lloc Comú (Premi Ciutat d’Alzira 2014), BLUF 
(Premi Quim Masó 2014), Sobre el fenomen de les feines de 
merda (2015),  La Nau dels Bojos (Premi Adrià Gual 2012), 
L’Editto Bulgaro (2012), Martingala (2012), República 
Bananera (2012), No sóc Dean Moriarty (2011) o Feísima 
enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (Premi del 
públic i Premi del jurat a Fira Escènia 2010).  Ha adaptat textos 
clàssics i contemporanis  com Translations de Brian Friel per a 
LaPerla29 o Rinoceront d'Eugène Ionesco per al Teatre 
Principal de Palma. Imparteix cursos a Eòlia Escola Superior 
d’Art Dramàtic.  

 

 

El director: 
Israel Solà  
 
Nascut a Vallirana, el 1982. El 2006 es va llicenciar en física per la Universitat de Barcelona i 
el 2010 en direcció i dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Paral·lelament, ha 
desenvolupat estudis d’interpretació a diferents cursos i estudis musicals en l’especialitat de 
guitarra clàssica.  
En acabar l’Institut s’ha continuat formant dins l’àmbit teatral de la direcció, treballant a 
diferents projectes com ajudant de direcció. Amb en Miguel del Arco ha treballat a Un 
enemic del poble, de Henrik Ibsen (Teatre Lliure, 2014), amb en Jordi Casanovas a L’auca 
del Born (Born CC, 2013), amb en Josep Maria Mestres ha treballat a Llibertat! de Santiago 
Rusiñol (TNC, 2013), Dispara/Agafa tresor/Repeteix de Mark Ravenhill (Teatre Lliure, 
2013) i Senyoreta Júlia de Patrick Marber (Teatre Romea, Grec 2012); amb l’Albert Espinosa 
a Els nostres tigres beuen llet (TNC, 2012). També ha treballat d’assistent de direcció amb 
Georges Lavadaunt, Hermann Bonin i Mario Gas. Com a director de la Companyia La 
Calòrica ha estrenat els següents espectacles escrits per en Joan Yago: La Nau dels Bojos 
(Mercat de les Flors, Grec 2013/ Premi Adrià Gual); L’Editto bulgaro (La Cuina, Grec 2012); 
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (Versus Teatre, 2011/ Premi del 
jurat i premi del públic del Xè Festival Escènia de Foios). També ha dirigit el número El jazz 
del Gato Fèlix dins de l’obertura de temporada Taxi... al TNC (TNC, 2013), la peça 
PiscinEROs de Sergi Belbel dins l’espectacle de Flyhard Assassinat a Atrium (Atrium 
Viladecans, 2013); l’espectacle musical República Bananera de Joan Yago i Gori Matas 
(Versus Teatre, 2012), l’espectacle de titelles i òpera amb text propi La prima donna 
(Festival l’1,2,3 del Pallasso de Tiana, 2010) i l’assaig obert Martingala amb text de Joan 
Yago (Teatre Lliure, 2011). Alhora ha fet de director adjunt de dos textos de Cristina 
Clemente, La nostra Champions particular, dirigit per ella mateixa (Temporada Alta, 2012) i 
Consell familiar, dirigit per Jordi Casanovas (Temporada Alta/Sala Beckett, 2013).  

 



7   BLUF, de Joan Yago- Companyia La Calòrica                                                                                          
 

Els actors:  
Alba Florejachs 
 
En l’ambit teatral ha participat en els muntatges: Desdèmona (Festival Shakespeare 2014 i 
La Sala Muntaner), Losers (La Villarroel), I love T.V (Club Capitol), Somni, The Last Supper 
(La Seca), L’any que ve sera millor (La Villarroel), Societé Improvisé (Club Capitol), Pasaje 
al Acto (Taller 22), Hop! Era (Teatre Condal), Detras (Gira per Catalunya), ha format part de 
la Cia. Resident 2013 de l'Obrador d'estiu (Sala Beckett). En l’ambit audiovisual ha participat 
en els programes: Palomitas (Tele5), Polonia i Crackovia (TV3), Buenas noches y 
Buenafuente (Antena 3), Homozzaping (Antena3), Leyendas del Nen (El Terrat) i Generació 
XXI (Lua Producciones). 

 
Xavi Francés  

 
Nascut a Alcoi, el 1981. Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. Els seus treballs a 
Barcelona han estat: eGo de Marc Angelet (Sala FlyHard, 2013): La nau dels bojos de La 
Calòrica (Sala Pina Bausch – Festival Grec 2013); El càntir trencat de Heinrich Von Kleist, 
dirigit per Victor Àlvaro de Gataro (Almeria Teatre, 2013); Ekstraordinarnyy de La Calòrica 
(Espai Lliure, 2012); L’Editto bulgaro de La Calòrica (La Cuina - Festival Grec'12); Dos 
punkis i un vespino de Marilia Samper i Llàtzer Garcia, dirigit per Marilia Samper de Cia. La 
Brava (Teatre Gaudí, 2011); Tot és just…(i el món hi és construït a sobre) dirigit per Pep 
Tosar (Circol Maldà, 2011); Sánchez Pernil aclamat de Joan Yago (Teatre Estudi, 2011); 
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I de La Calòrica (Versus Teatre, 
2010); Els nois d’Història d’Alan Bennett, dirigit per Josep Maria Pou (Teatre Goya, 2008); 
Aquesta Criatura de Joël Pommerat, dirigit per Antonio Simón (Espai Lliure - Festival Grec 
2008). Participa en el curtmetratge Bany rural (2012) guanyador del concurs Jove 48h del 
Festival Internacional de Cinema en Català.  
Abans d’aterrar a Barcelona treballa al País Valencià dins la Cia. La Dependent a Va de Bo 
(2007), H20 (2005), Ra-ta-ta-tà (2003) i Teloneries (2001), dirigit per Pep Cortés i en els 
programes de televisió Sàmborik (2006) i La Pantalla de la Sort (2002) de RTVV-Punt2.  
Ha realitzat cursos amb Lluís Pasqual, Ramon Fontseré, Paco Zarzoso, Charlotte Munkso, 
Owen Lewis... Es forma com a doblador a l’escola superior MK3. Ha estat becat per l’Institut 
del Teatre per participar a la XXVI Prima del Teatro-Scuola europea per l’arte dell’attore 
(2010), San Miniato (Itàlia). Al 2007 participà a un estatge del Odin Teatret a Holstebro 
(Dinamarca).  
 

Aitor Galisteo-Rocher  
 
Nascut a Barcelona, el 1985. Estudis d’Art Dramàtic a l’Institut del Teatre. Ha cursat estudis 
complementaris d’arts escèniques a Eòlia, al Col·legi del teatre i a l’Escola de Ponent. Ha 
treballat amb Ramon Vila i Albert Roig a El cafè de la Marina de Josep Maria de Sagarra 
(2009), amb Assun Planas a Commedia dell'arte (2008), amb Carme Portaceli a El casament 
dels petits burgesos de Brecht (2010), amb Lourdes Barba a Antígona de Sòfocles (2009), 
amb La Calòrica a Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (Versus 
Teatre, 2010), Ekstraordinarnyy (Espai Lliure, 2012), L'Editto bulgaro (La Cuina – Grec 
2012) i La nau dels bojos (Sala Pina Bausch – Grec 2013). També ha treballat per a La 
Cubana i per a l’artista/pintor Lluís Barba en l’obra Pecados Capitales. Realitza l’anunci de 
l’empresa Motocard, per al Gran Premi de moto GP 2006 i ha participat en el documental de 
seguiment titulat Entre Línies actors. Realitza la direcció musical de Desapareguts, de Cia. 
Anything Goes! (2011). Actualment és el director de la companyia de teatre Rot&klat. 
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Esther López  

 
Nascuda a Palma, el 1986. Comença la seva activitat musical i teatral al Teatre Principal de 
Palma on participa a les temporades d’òpera fins al 2006. Llicenciada en Art Dramàtic per 
l’Institut del Teatre en l’especialitat de gest.  
Amb la companyia mallorquina Corcada Teatre participa a Cabaret íntim (cafè teatre Es 
Dau, 2014). Amb La Calòrica ha estat a Taxi…al TNC (TNC, 2013), La nau dels bojos (Sala 
Pina Bausch – Grec 2013), Ekstraordinarnyy (Espai Lliure, 2012) i Feísima enfermedad y 
muy triste muerte de la reina Isabel I (Versus Teatre, 2010). Amb la companyia mallorquina 
Disset Teatre realitza El vol de Calàndria (2009) i Les fades de la Bella Dorment (2011) amb 
gira per Espanya i guardonat amb premis al Feten de Gijón, a la Mostra de Titelles de la Vall 
d’Albaida i a l’Escènia de Mallorca. Amb la companyia barcelonina La Barroca realitza La 
Prima Donna (2010) com a titellaire. En el camp de la producció treballa a El malentès 
(Teatre Principal de Palma, 2013), amb direcció d’Andrés Lima. Té experiència com a 
regidora musical i ajudant de direcció. Ha participat en Pedra i Sang dirigit per Dolors 
Vilarasau (2006), West Side Story dirigit per Eugenia Corbacho (2008) i La Traviata dirigit 
per Pablo López (2009). Ha estat membre del Cor de l’Òpera de Sabadell, on ha participat a 
les temporades del 2006 al 2010.  
 
 

Marc Rius  
 
Nascut a Sabadell, el 1986. Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. Des dels 6 
anys ha estat formant-se a la Joventut de la Faràndula i al Teatre del Sol de Sabadell així com 
en diferents cursos al Col·legi del teatre de Barcelona, amb Laura Jou o amb Agustí 
Villaronga. L’any 2003, crea amb Albert González i Òscar Castellví la companyia Algalliner. 
Com a actor participa a Sota el llit de Núria Vizcarro, dirigit per Ricard Soler (TNC – FEI, 
2014), Consell familiar de Cristina Clemente, dirigit per Jordi Casanovas (Sala Beckett, 
2013), La nau dels bojos de La Calòrica (Sala Pina Bausch – Grec 2013), Fuenteovejuna, 
breve tratado sobre las ovejas domésticas d’Anna Maria Ricart, dirigit per Ricard Soler 
(Obskené, premiada com a millor muntagtge al Festival Internacional de Teatre Clàssic 
d’Almagro 2013), Ekstraordinarnyy de La Calòrica (Espai Lliure 2012), L'Editto bulgaro de 
La Calòlica (La Cuina – Grec 2012), Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina 
Isabel I de La Calòrica (Versus Teatre, 2010). Al 2012 participa, dins el cicle Assaigs Oberts 
del Teatre Lliure, a Nosaltres no ens matarem amb pistoles escrit i dirigit per Víctor Sánchez 
i a Martingala de Joan Yago dirigit per Israel Solà. Al 2011 ha participat en els rodatges Olor 
de Colònia, dirigida per Joan Maria Güell, i El Retaule del Flautista, dirigit per Ricard 
Reguant. També ha participat en el llargmetratge Insensibles de Juan Carlos Medina. 

 

 
BLUF © Alba Lajarín 
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Júlia Truyol  
 
Nascuda a Palma, el 1987. Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. Abans va 
passar per diferents escoles com Eòlia i Col·legi del Teatre i va pertànyer a la companyia de 
Leona di Marco durant 4 anys. A Barcelona, ha participat en els espectacles 
Traduccions/Translations de Brian Friel, dirigit per Ferran Utzet (Biblioteca de Catalunya – 
La Perla 29, 2014),Taxi...al TNC! (TNC, 2013), L’auca del Born de Jordi Casanovas (Born 
Centre Cultural, 2013), La nau dels bojos de La Calòrica (Sala Pina Bausch – Grec 2013), 
Creeps de Lutz Hübner, dirigit per Miquel Àngel Raió de Cia. L’aviador (Tantarantana, 
2013), Ekstraordinarnyy de La Calòrica (Aixopluc-3 d’un glop Teatre Lliure, 2012), 
Martingala de Joan Yago, dirigit per Israel Solà dins el cicle Assaigs Oberts del Teatre Lliure 
(2012), Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I de La Calòrica (Versus 
Teatre, 2010), Sánchez Pernil aclamat de Joan Yago (IT 2011) i Límits, dirigit per Miquel 
Àngel Raió de Cia. L’aviador (Sala Beckett, 2011). En el camp audiovisual ha dut a terme 
diverses locucions en campanyes publicitàries i ha participat puntualment en la sèrie de TV3 
La Riera (2011). Estimada Marta d’Àgora Dansa (2011) és el seu primer treball en la direcció 
escènica.  
 
 

Escenografia i vestuari: 
Albert Pascual  
 
Nascut a Santa Margarida de Montbui, el 1984. És llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del 
Teatre (especialitat d’escenografia) i Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la 
Universitat Pompeu Fabra.  
Com a figurinista ha firmat els muntatges La dona que perdia tots els avions de Josep Maria 
Miró (TNC, 2014), Fum de Josep Maria Miró (TNC, 2013), Consell familiar de Cristina 
Clemente, dirigit per Jordi Casanovas (Sala Beckett, 2013), Nerium Park de Josep Maria 
Miró (La Planeta – Temporada Alta, 2013), Una història catalana de Jordi Casanovas (TNC, 
2013), Pàtria de Jordi Casanovas (Teatre Lliure, 2012), El Principi d’Arquimedes de Josep 
Maria Miró (Sala Beckett – Grec 2012), L’Editto bulgaro de La Calòrica (La Cuina – Grec 
2012), Martingala de Joan Yago, dirigit per Israel Solà (Assaigs Oberts del Teatre Lliure, 
2012), Burundanga de Jordi Garcelan, dirigit per Jordi Casanovas (FlyHard - La Villarroel, 
2012), Pessoa, o que o turista deve ver de Corcada Teatre (La Seca, 2011), Gang Bang (obert 
fins a l'hora de l’Àngelus) de Josep Maria Miró (TNC, 2011), Feísima enfermedad y muy 
triste muerte de la Reina Isabel I de La Calòrica (Versus Teatre, 2010), Vimbodí vs. Praga de 
Cristina Clemente (TNC, 2011), Fora de Joc de Sergi Belbel, dirigit per Cristina Clemente 
(Club Capitol – Grec 2010), Cocaïna, absenta, pastilles de Valda i cafè amb llet de Josep 
Maria Miró, dirigit per Xavier Albertí (Teatre Estudi, 2010).  
Com a escenògraf i figurinista ha firmat La nau dels bojos de La Calòrica (Sala Pina Bausch – 
Grec 2013), Smiley, Una història d’amor de Guillem Clua (Sala FlyHard, 2012), La nostra 
Champions particular de Cristina Clemente (La Troca produccions, 2012), Litus de Marta 
Buchaca (Sala FlyHard, 2012), La terra oblidada de Llàtzer Garcia de Cia. Arcàdia (Sala 
FlyHard, 2012), República Bananera de La Barroca (Versus Teatre, 2012), Kafka a la ciutat 
del les mentides de Llàtzer Garcia de la Cia. Arcàdia (La Cuina – Grec 2011). També ha 
treballat en el disseny i construcció de màscares i titelles per a companyies com La Barroca 
(La Prima Donna, 2010), La Companyia del Príncep Totilau (Sis Joans, 2008; La Tempesta, 
2008) o Microcosmos Teatre (Baobab, 2007). 
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Disseny d’il·luminació: 
Elisenda Rodríguez  

 
Nascuda a Barcelona, el 1980. Ha estudiat Magisteri Musical a la Universitat de Barcelona i 
Escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona.  
Ha il·luminat espectacles com La nau dels bojos de La Calòrica (Sala Pina Bausch – Grec 
2013), No parlis amb estranys d’Helena Tornero (TNC, 2013), L’ombra al meu costat de 
Marilia Samper (TNC, 2012), República bananera de la Cia. La Barroca (Versus Teatre, 
2012), A una nena nua llepa-li la pell de Marc Artigau (Teatre Lliure, 2011), You're pretty 
and I’m drunk d’Helena Tornero dirigit per Marilia Samper (Teatre Lliure, 2011), La 
travesia de la Cia. Instantes (Barysnikow Arts Center Nova York, 2011) i Pessoa, o que o 
turista deve ver de Joan Fullana (La Seca, 2011).  
Com a escenògrafa, ha treballat en els espectacles El petit cobert (2007) de Clac&Roll, del 
qual també ha dissenyat el vestuari, La flauta màgica (2008), La bella i la bèstia (2006), El 
Llibre de la selva, Les aventures de Simbad (2001), L’espasa màgica del rei Artur (2003) i 
Jack i les mongetes màgiques (2002). A l’Institut del Teatre participa en diferents projectes 
com a dissenyadora d’espai i d’il·luminació com ara El Crit de Howard Barker, dirigit per 
Ramon Simó, Nine dirigit per Pep Anton Gómez, Submergir-se en l’aigua de Marilia 
Samper, Galilei de Brecht dirigit per Carme Portaceli i La Plage de Julia Koch. Ha realitzat 
pràctiques d’il·luminació al TNC amb Joan Teixidó, Teixi, en l’espectacle Llits de Lluís 
Danés.  

 
Disseny de so: 
Josep Sánchez-Rico  

 
Nascut a Barcelona, 1980. És tècnic de so i enginyer industrial. Ha estudiat a l’escola de so 
Microfusa i a l’ETSEIB (UPC). Ha treballat en estudi de gravació (Urkinado estudi) i en 
directe, tant en concerts de música com en teatre. També en muntatges d’il·luminació per a 
teatre. Ha participat en projectes teatrals com Ojos Verdes (Espai Brossa, 2006) i Le Llaman 
Copla de La Cia. La Barni Teatre, (A)murs de L’Era de les Impuxibles, La nau dels bojos 
(Grec, 2013) i L’Editto bulgaro (Grec, 2012) de la Cia. La Calòrica, Les millors ocasions de 
Jordi Casanovas (Flyhard, 2012), Mà, el poder de decidir d’Elena Tarrats, Desiertos, Uno de 
los grandes, La Banda i La gota malaya de La Trama i en obres del Grup de Teatre Elisava 
dirigides per Ferran Utzet. També en obres infantils com El cel de la Jojó i Gong de la Cia. 
Inspira Teatre, En John i la caixa de música de La Trama o Un Nadal de Pastorets de Teatre 
Obligatori. També ha estat tècnic de sala al Teatre dels Lluïsos de Gràcia i de l’Auditori del 
Centre Cívic Urgell. Ha compost temes musicals per a obres teatrals i ha fet disseny d’espais 
sonors a Urkinado estudi de Barcelona. A més, ha gravat en estudi projectes musicals de 
Tamborinu So Obstinat, NUS (Mariona Castillo i Marc Sambola), UAL·LA, Sobrino del 
Diablo, Oriol Mula Trio, Clara Peya, Solituds, Fratelli Briganti, Mà, etc. Finalment, ha 
sonoritzat concerts en directe: Ermessenda Festival, Concert BS de nun Art, Concerts perquè 
sí, Objectiu Freedònia, Clara Peya, Oriol Mula Trio, Carxofa i Ceba, Fratelli Briganti, Les 
Filomenes, etc. 
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Caracterització: 

Lucho Soriano  

 
Nascut a Girona, el 1981. Al teatre ha fet el disseny de caracterització d’obres com L’auca del 
Born de Jordi Casanovas (Born Centre Cultural, 2013), La nau dels bojos de la Cia. La 
Calòrica (Grec, 2013), Una història catalana de Jordi Casanovas (TNC, 2013), El mercader 
de Venècia de Shakespeare, dirigida per Rafel Duran (TNC, 2012), Quitt de Peter Handke, 
dirigida per Lluís Pasqual (Teatre Lliure, 2012), Pàtria de Jordi Casanovas (Teatre Lliure, 
2012), Celebració de Harold Pinter, dirigida per Lluís Pasqual (Teatre Lliure-
TemporadaAlta, 2011),Marburg de Guillem Clua, dirigida per Rafel Duran (TNC, 2010), La 
nit de Sant Joan de Dagoll Dagom (BARTS, 2010), La Casa de Bernarda Alba de Federico 
García Lorca, dirigida per Lluís Pasqual (TNC, 2009), Carmina Burana de la Fura dels Baus 
(L’Auditori).  
Ha fet la perruqueria d’òperes al Festival Castell de Peralada i al Gran Teatre del Liceu. Al 
cinema ha treballat com a cap de perruqueria a films com El retaule del flautista de Ricard 
Reguant (Fausto producciones), Història de la meva mort d’Albert Serra (Andergraun films, 
Nominat als Gaudí com millor perruqueria i maquillatge), Any de Gràcia i Barcelona, un 
mapa de Ventura Pons (Els films de la Rambla), La Baronesa de Joaquin Llamas 
(Brutalmedia), Negro Buenos Aires de Ramon Térmens (Zip Films), Violetas de Rafa 
Montesinos (Invitro films) i les TV-movies Adrenalina i El impostor (Invitro films). També 
ha treballat dins el món de la publicitat i la televisió amb Gestmusic, El Terrat i Minoria 
absoluta, entre altres, així com al món de la moda, les passarel·les i els ateliers de 
perruqueria. 
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La companyia: 
La Calòrica  

La companyia de teatre La Calòrica neix l’any 2010 formada per un grup de llicenciats de 
l’Institut del Teatre de Barcelona. El seu treball es basa en dos camps d’investigació: la 
vigència dels motius i les formes teatrals clàssiques en el diàleg estètic contemporani, i el 
paper de l’humor en el tractament de les problemàtiques més serioses.  
El seu primer muntatge va ser Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I 
(Versus Teatre, 2010). Una tragicomèdia grotesca sobre la fam de poder i la ridícula brevetat 
de la vida centrada en la deformada figura d’Isabel la Catòlica. Feísima enfermedad... va 
guanyar els premis del jurat i del públic al Xè Festival Escènia de Foios (València).  
El seu segon treball, L’Editto bulgaro, va estrenar-se dins del cicle Juliol a la Cuina del 
Festival Grec 2012. En aquesta ocasió la companyia s’inspira en el teatre document i els Late 
Shows nord-americans per portar a escena un dels pitjors escàndols periodístics de la Itàlia 

berlusconiana.  
El mateix any 2012 la 
companyia estrena la peça 
breu Ekstraordinarnyy dins 
el cicle Aixopluc-Tres d’un 
glop que organitza el Teatre 
Lliure de Barcelona. Una 
comèdia íntegrament 
interpretada en pseudo-rus 
sobre una humil adolescent 
ucraïnesa que somia en fer-se 
famosa gràcies a Internet.  
El darrer projecte de la 
companyia, La nau dels bojos 

(Premi Adrià Gual 2012), va ser estrenat al Mercat de les Flors dins la programació del 
Festival Grec 2013. L’obra tracta el sentiment de deriva contemporani a partir d’una faula 
inspirada en el quadre homònim de Hyeronimus Bosch (El Bosco).  
Actualment, La Calòrica està formada per en Xavi Francés, l’Aitor Galisteo-Rocher, l’Esther 
López, l’Albert Pascual, en Marc Rius, l’Israel Solà, la Júlia Truyol i en Joan Yago. Tots ells 
continuen desenvolupant, amb els seus col·laboradors habituals, un treball de companyia 
que ha permès construir el seu cinquè projecte. 
 
http://www.lacalorica.com/ 
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Per a més informació:  
 

comunicacio@salabeckett.cat  
premsa@salabeckett.cat  
 
 
 
 
Xarxes socials:  
https://es-es.facebook.com/la.calorica 
@la_calorica 
 
 
https://www.facebook.com/SalaBeckett 
@salabeckett 
 
 
 
Comenta els espectacles en cartell amb l’etiqueta #BLUF 
 
 
 
 

Sala Beckett/Obrador  
Internacional de Dramatúrgia 
 
Alegre de Dalt 55 bis  
08024 Barcelona 
www.salabeckett.cat 

 
 
 

 
Espai subvencionat per:  
 
                            

 
 
 
 

 
Amb la col·laboració de:  
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