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“Sé bastant bé quin tipus de societat m’agradaria: 
descentralitzada, no autoritària, comunista, no sexista –
una societat en què la gent pugui estar en contacte amb els 
seus sentiments i en control de les seves vides.”  

 
Caryl Churchill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Crèdits: Aleix Marín 
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Fitxa artística:  
 
Del 20/03/14 al 13/04/14 

El setè cel  
  

Autora: Caryl Churchill  
Traducció: Arnau Marín Díaz 
Direcció: Glòria Balañà i Altimira 
 
Repartiment:  
Harry Bagley/Gerry: Albert Alemany 
Clive/Cathy: Elies Barberà 
Ellen/Sra. Saunders/Victoria: Jenny Beacraft 
Joshua/Martin: Arnau Marín 
Edward/Lin: Marta Montiel 
Betty/Edward: Lluís Olivé 
Maud/Betty: Teresa Urroz 
 
Espai escènic i vestuari: Meritxell Muñoz López 
Il·luminació: Joan Grané 
Música original: Roger Marín 
Fotografia: Aleix Marín 
Disseny gràfic: Laura Regàs 
Ajudant d'escenografia: Laia Serra Ros 
Alumna en pràctiques del Màster Universitari en Estudis Teatrals: Esther 
Lázaro 
 
Agraïments: Teatre Akadèmia, Escola Memory, Gran Teatre del Liceu, Teatre Círcol 
Catòlic de Vilanova i la Geltrú, Clot Teatre, Teatre La Palma (Teià), Pere Arenas, Xavier 
Escofet, David Tort, Adrià Espí, Cristian Ochoa, Dani Ferrer, Fede Nieto i Lipi 
Hernández. 

 
 
Durada: 2h 15m  aprox. (amb entreacte inclòs) 
 
Horaris i preus: de dimecres a dissabte a les 21.30h i diumenge a les 18.30h. Preu: 
18€ (preus especials venda anticipada).  
 
Venda entrades a www.salabeckett.cat  

Una coproducció de Sala La Planeta i Teatre de l’Enjòlit 

 
   
 
 
 
 
Amb la col·laboració de la Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia 
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Sinopsi:  

El setè cel consta de dos actes. El primer té lloc a finals del segle XIX a Àfrica, on Clive, 
l’home blanc, administrador de les colònies i representant de l'Imperi Britànic i els 
valors de la societat patriarcal occidental, imposa els seus ideals a la família i als nadius. 
Però l'ambient de tranquil·litat, desig i aparent felicitat que envolta la família es veurà 
amenaçat per la revolta dels negres contra la repressió colonial dels blancs. 

El segon acte transcorre a Londres un segle més tard –que nosaltres situem en el nostre 
propi temps–, malgrat que per als personatges tan sols han passat vint-i-cinc anys. Els 
comportaments i les expectatives de la societat han canviat en gran mesura perquè s’ha 
produït un alliberament de les rígides estructures morals, tot i que certs dogmatismes i 
mentalitats de l'època victoriana continuen encara presents de manera més o menys 
velada. En aquesta part, Clive desapareix, la família es deconstrueix i els personatges, si 
bé creixen amb l’herència del passat, aprenen a viure de manera lliure i oberta la seva 
sexualitat, apropant-se així més als seus sentiments i a la seva identitat. 

 
Ara, Al Setè cel:  
 
Teatre de l’Enjòlit començà passant una temporada en la Primavera perpètua (2008). 
És lògic que ara vulgui ascendir i instal·lar-se aquests dies al setè cel. La metàfora de 
fons que rau en els títols dels dos espectacles és la mateixa: el goig, la satisfacció, l’orgull 
de saber-nos membres d’aquest nostre Primer Món, aquesta mena de paradís del 
benestar. Però (i heus-ne aquí la ironia), a poc que mirem on posem els peus, descobrim 
les arenes movedisses sobre les quals s’aixeca la moral del vell continent i, per extensió, 
del món occidental.  
Com a companyia hem visitat també Corrüptia, una regió de l’Est (2010) i de la mà de 
Dario Fo ens hem negat a pagar si no ens pagaven (2013). Amb El setè cel de Caryl 
Churchill seguim, per tant, furgant en els valors ocults que hem heretat.  
 
La peça té dos actes que funcionen com miralls l’un de l’altre; miralls d’un segle i escaig 
de distància.  
Al segle XIX, des d’una posició de superioritat econòmicomoral, l’home blanc europeu 
colonitza, explota, espolia i arrasa un continent en nom de la civilització, la corona i el 
déu fet a la seva imatge i semblança. Amb la mateixa traça que subjuga els territoris 
africans, té cura de la seva família (la dona, els fills, la sogra admeten la submissió al 
marit, al pare, a l’home) però és incapaç de dominar els instints més baixos. Sí, sembla 
que a finals del XIX hi havia molts assumptes per resoldre.  
Al segle XXI vivim la postmodernitat i les seves noves formes de dominació. Hem viscut 
la revolució sexual pel canvi de rols, per l’alliberament i contra la dominació masclista, 
però sembla que no ho tenim tot resolt.  
Què hem après, doncs, de la Història? Ens hem desfet del llast de la hipocresia? Hem 
abolit les diferències o, contràriament, les seguim engrandint? La consciència dels valors 
humans avança tant com el progrés tecnològic? Hem esdevingut, per fi, éssers adults, 
com preveia la Il·lustració optimista de finals del XVIII? I, per acabar, la qüestió ètica: 
som ara, potser, més feliços?  
 
Teatre de l’Enjòlit  

  

 



5   El setè cel, de Caryl Churchill                                                                                                                               
 

 

Sobre l’obra: 
 
El setè cel és una comèdia que gira al voltant de la idea de la sexualitat com a aspecte 
essencial que defineix la identitat de l'ésser humà. La sexualitat, o el desig, entesa com la 
base per a la construcció de sentit de l'individu. Les creences i els esquemes externs 
s’encarreguen d’ofegar aquest desig quan no va d’acord amb –i desestabilitza– allò 
establert, el dogma. I l’autora ho mostra a partir d'un joc de teatralitat que ens permet 
desfamiliaritzar-nos de la realitat i prendre consciència de com les convencions socials i 
les estructures de poder estan fortament instaurades al nostre interior i es fa difícil 
escapar-ne. 
El teatre de Caryl Churchill en general, i El setè cel en particular, s’allunya de les 
convencions naturalistes i beu de la influència brechtiana per aconseguir en l’espectador 
l’efecte de distanciament necessari a través del qual un procés familiar es converteix en 
alguna cosa estranya, inesperada, que fa descobrir una realitat nova, posant al descobert 
actituds socials que tal vegada cal repensar, mirar diferent i adonar-nos que potser 
poden ser d’una altra manera. Amb aquesta tècnica distanciadora, a través de 
l'experiència estètica, i sempre amb humor i ironia, pot sorgir en l'espectador “un 
sentiment de responsabilitat ètica envers els individus que pateixen”. Les seves peces no 
ofereixen resolució de conflicte sinó contradiccions, no hi ha una veu única i l'interès 
recau en la possibilitat del canvi social. Els canvis costen, fins i tot espanten, però són 
necessaris per créixer. I l’acció –íntima o política– és la llavor del canvi social: “Si no hi 
ha una forma correcta de fer les coses, potser cal inventar-la” (Betty, acte II). 

Churchill ens convida a reflexionar sobre nosaltres i sobre l'Altre, sobre els valors i els 
patrons de comportament que edifiquem i incorporem des de la nostra societat 
occidental civilitzada. 

Glòria Balañà i Altimira 
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L’autora:  
Caryl Churchill 
(Londres, 1938) 
 
 

Filla d’un dibuixant de vinyetes polítiques i 
d’una model, Caryl Churchill s’ha convertit en la 
dramaturga britànica més representada arreu. 
Llicenciada en literatura anglesa, no és fins a la 
maduresa que no es dedica de ple al teatre 
vinculant-se a grups de renom com The Joint 
Stock Theatre i el Monstruous Regiment o a 
teatres com el Royal Court. La seva màxima ha 
estat sempre no repetir-se mai en continguts i 
jugar amb l’experimentació formal. Així queda 
palès en obres com Cloud 9, Top Girls, Serious 
money, This is a chair, Far away, Blue heart o 
A number. Però Churchill no ataca mai 

frontalment la temàtica (que va des del feminisme al comunisme, passant per la 
deconstrucció del nucli familiar, l’imperialisme, la revolució sexual, la guerra o el 
capitalisme) sinó que l’aborda des d’un punt de vista teatral innovador. Així, en ella res 
és previsible, ergo tot és teatral. 
 
A la Sala Beckett, d'aquesta autora s'hi ha pogut veure Lluny (2003) i ara s’estrena El 
setè cel (2014). 
 
La directora:  
Glòria Balañá i Altimira  
 

Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia 
a l’Institut del Teatre de Barcelona (2003). 
Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis 
Teatrals (MOIET) per l’UAB, l’IT i la UPF 
(2012). Amplia la seva formació amb cursos de 
dramatúrgia a la Sala Beckett, al Festival 
Internacional de Sitges i l’Obrador. Forma part 
del consell de redacció de la revista Pausa. 
Quadern de teatre contemporani de la Sala 
Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia. Actualment és professora de 
direcció escènica i direcció d’actors a l’Institut 

del Teatre de Barcelona i a l’Obrador de Sala Beckett.  
Ha treballat com ajudant de direcció amb Ramon Simó, Carles Alfaro, Àlex Rigola, 
Carme Portaceli, Luca Valentino i Ferran Madico, entre altres, en diferents teatres i 
festivals de Catalunya (TNC, Teatre Lliure, Festival de Peralada, Grec, Festival d’Òpera 
de Butxaca...).  
Com a directora d’escena ha realitzat entre altres, els següents espectacles: Boys don’t 
cry, de Victoria Szpunberg, Festival Grec-Espai Lliure i Teatre Tantarantana (2012); La 
marca preferida de las hermanas Clausman, de Victoria Szpunberg, Sala Cuarta Pared 
Madrid (2011) i al teatre Tantarantana (2010); Elèctrics, de Pau Miró, estrena a 
Temporada Alta de Girona (2009) i funcions a la Sala Beckett (2010), amb l’ajuda del 
CONCA; Reflections, concert-instal·lació de música contemporània de José Luis Bieito, 
CaixaForum de Barcelona (2008); Simone de Beauvoir, l’escriptura o la vida, Espai 

 

 
Crèdits: Fede Nieto 
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Bonnemaison (2008); Àlea Arborea, concert escenificat d’Anna Bofill, Sala Beckett 
(2007); L’ham, de Gemma Rodríguez, Sala Beckett (2007), Premi d’Escenificació de 
l’Institut del Teatre; Los perros y los niños son los únicos que miran con ojos de poeta, 
espectacle de teatre-dansa i música, idea de José Luis Bieito, Teatre Principal de 
Vilanova i la Geltrú (2006); Pulsió, de Franz Xaver Kroetz, amb la companyia Teatre de 
Calaix, Teatre Tantarantana (2005) i Hamletmachine de Heiner Müller, dins dels 
Assaigs Oberts, Teatre Lliure (2004).  
Com a dramaturga, ha escrit i dirigit Desencant, espectacle de creació al Teatre Lliure 
dins dels Assaigs Oberts i al Sitges Teatre Internacional (2004); Elecktra, al Teatre 
Estudi (2003) i M. Bovary al Teatre Artenbrut (2002), text publicat a la revista Escena.  

 
Traductor i actor:  
Arnau Marín  
 

(Barcelona, 1972) 
És actor, director, traductor i escriptor.  
Com a traductor:  
Estudia a l’institut Lluïsa Cura, a l’escola oficial 
d’Idiomes i al British Council de Barcelona. Durant 
dos anys viu i estudia teatre a Londres i durant un 
any fa el mateix a Nova York on, a més, perfecciona el 
seu anglès al Penn Institut.  
Ha escrit textos d’Estàtues de la Rambla (llibre de 
fotografies d’Annet Stoessel). Tres de les narracions 
que acompanyen les fotos.  
Ha fet l’adaptació al teatre de les següents obres: 
Hamlet de W. Shakespeare; L’àngel exterminador de 
Luís Buñuel. Juntament amb Vicky Mullor;Les 
llàgrimes amargues de Petra Von Kant de R. W. 
Fassbinder; Top Girls  de Caryl Churchill; Angología 
de Spoon River E.L. Masters; Sogno di una notte da 
mezzo estate de W. Shakespeare; La casa di 

Bernarda Alba de F. G. Lorca; Mein Kampf de G. Tabori; Antigone de Jean Anouilh, i 
Piccola Città de Thorton Wilder. 
Ha traduït per al teatre: Hamlet de W. Shakespeare; Top Girls  de Caryl Churchill, i  
Angología de Spoon River E.L. Masters. 
Durant deu anys ha escrit crítiques, articles d’opinió i traduccions mensuals per 
l’editorial MC en les següents publicacions: PlayStation Magazine, Casa Viva, 
PlayStation Power, Nintendo Magazine. 
 
Com a actor:  
Formació a SITI Company amb Anne Bogart a Nova York. Ecole Philippe Gaulier de 
Londres i París. Estudis d’interpretació a La Casona. L’Institut del Teatre de Barcelona. 
Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha participat com a actor en les següents obres: 
Potser somniar… (2007);En la Primavera perpètua (2008); Corrüptia, una regió de 
l’Est (2009-10), i Si no ens paguen, no paguem! (2013).   
 
Com a actor també ha participat en;  Escola de gossos, dir. Juan Ibañez (Ivanow ’12); 
Molt soroll per res, dir Oriol Tarrasón (Teatre Regina ‘12); Canto por la muerte de Lili 
Tofler, dir. Iñaki Garz (C. Maldà ’12); El casament d’en Terregada, dir. Joan Catsells 
(TNC ’09); L’últim vol, dir Elies Barberà (T. Zorrilla ’09); Els mots de Yorick, de Palau i 
Fabre, dir. Iñaki Gartz (Espai Brossa, ‘08); Els residents, de Lucía Carballal, (Institut del 
Teatre, febrer ‘08); Les aventures d’en Massagran, dir. Joan Castells (TNC ‘06); El 
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misantrop, de Molière, dir. Oriol Broggi (Biblioteca Catalunya ‘05); Estimada Helena 
Serguèievna, de L. Razumoskaia, dir. Ever Blanchet (Versus ’03); Machinal, dir. Elena 
Mäni (The White Bear, London ’02); M. Bovary, dramatúrgia i dir. Glòria Balañà 
(Artenbrut ‘02); El Tartuf, de Molière, dir. Oriol Broggi (Versus Teatre ‘00); Jordi 
Dandin, de Molière, dir. Oriol Broggi (Artenbrut ‘99); Hamlet, dir. Arnau Marín i 
Victoria Nicuesa (Convent de Sant Agustí ’99),  i Macbeth, de Shakespeare, dramatúrgia 
i dir. La Fura dels Baus i Xicu Masó (Teatre de Salt ’97). 
  
Ha dirigit: Piccola Città, Antigone, Mein Kampf, La casa di Bernarda Alba i  Sogno di 
una notte di mezza estate  amb La Compagnia dell’Orsa a Reggelo (Itàlia). Esthetic 
Paradise, Top Girls i Les llàgrimes amarges de Petra Von Kant amb la cia. Perquè 
crides? Spoon River  amb la cia. Littlebitch i Hamlet.  
 
En cinema ha participat en:  Cosmética dir. Igor Biddau, Joanna d’Arc produïda per 
Digital Studios a Florència (Itàlia). La linea recta dir. José María de Orbe. El perfume, 
dir. Tom Tykwer, com a part de l’equip de La Fura dels Baus: entrenament dels 750 
actors per l’escena final del film.   

 
Els actors: 
Albert Alemany 

 
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat 
d’Interpretació. Institut del Teatre, Barcelona.  
Imparteix classes d’interpretació a l’Escola de Teatre 
Memory. 
 
Trajectòria en teatre: 
Si no ens paguen, no paguem! Teatre de l’Enjòlit, 
Dir: Carles Fernández Giua (Teatre Tantarantana 
2013); Now the field is open. Cia Die Resilentes, Dir: 
Eleonora Herder (Teatre Lliure 2012); Bastards. 
Teatre del Raval. Dir: Cristina Raventós (Teatre del 
Raval 2012); Corrüptia de Teatre de l’Enjòlit. Dir: 
Carles Fernández Giua (Teatre Tantarantana i Club 
Capitol 2011); You’re pretty and I’m drunk. Dir: 
Marilia Samper (Teatre Lliure 2011); Cadira 
d’Edwuard Bond. Dir: Moisés Maicas.  (Sala 
Muntaner. Nominada als  Premis Butaca. 2010); En 
la primavera perpètua. Direcció i dramatúrgia: Elies 
Barberà. (Festival Lola d’Esparreguera i a Àrea 
Tangent 2010); La nit just abans dels boscos, de B.M. 

Koltès, dir. Albert Massana (I.T., 2009); Un dia. Mirall trencat, de M. Rodoreda, dir. 
Ricard Salvat (Teatre Borràs, 2009); La Paradise band de Cristina Clemente, dir. Mercè 
Vila. (Teatre Lliure, 2008); Els residents, de Lucía Carballal, (I.T., 2008); Pippi 
Langstrum d’Astrid Lindgren (Teatre Poliorama i de gira per Espanya); No dormim de 
Katrin Rögla, dir. Christine Schmutz. (Sala Obrador), i In Arcadia vixisti de R. L. 
Stevenson, dir. Llàtzer Garcia (Teatre Llantiol).  
 
Trajectòria en televisió:  
La Riera, sèrie TV3; Ull per ull mini-sèrie, coproducció TV3 i TVE; Els diaris de Pascal, 
sèrie de TV3, en el paper protagonista de Pascal, i Un amor clar-obscur, de Jesús Garay, 
pel·lícula de TV3. 
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Elies Barberà  
 

Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat 
d’Interpretació. Institut del Teatre, Barcelona.  
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de València.  
Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha participat 
com actor en Potser somniar… (2007), Corrüptia, 
una regió de l’Est (2009-10), Paella amb Botifarra 
(2011) i Si no ens paguen, no paguem! (2013). I ha 
escrit i dirigit En la Primavera perpètua (2008).  
Ha participat com actor en tots els muntatges de la 
Companyia La Soga: Tres Vint-i-set (2007), 
Seguretat (2008), Stereo (2009), Primaris (2010) i 
Tornem després de la publicitat (2012).  
I també en els muntatges: El casament d’en 
Terregada, dir. Joan Castells (TNC, 2009), 
Entremès de dos estudiants, dir. Iban Beltran 
(2009), Músiques de l’Holocaust, amb el Brossa 
Quartet de Corda. Un altre Wittgenstein, si us plau, 
text i dir. Albert Mestres (2009). Jazz a les fosques, 
amb Ignasi Terraza Trio, dir. Iban Beltran (2008). 

Apocalipsi Live, text i dir. Raquel Tomàs. La danserie de l’Arxiduc, amb l’orquestra 
barroca Vespres d’Arnadí. La torna de la Torna, text i dir. Albert Boadella (2005-06).  

 
Jenny Beacraft 
 

Formació a SITI Company amb Anne Bogart a 
Nova York. Ecole Philippe Gaulier de Londres i 
París. Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat 
d’Interpretació Carnegie Mellon University EEUU.  
Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha participat 
com actriu en Corrüptia, una regió de l’Est (2009-
10) i Si no ens paguen, no paguem! (2013).  
Com a actriu també ha participat en: Traduccions, 
de Late; a cowboy song, dir. Linda Bonvini (Teatre 
National du Luxembourg ’12), El cuarto de las 
mujeres LD, dir Iñaki Garz (l’Obrador, Sala Beckett 
‘12), Canto por la muerte de Lili Tofler, dir. Iñaki 
Garz (C. Maldà ’12), Peanuts, dir. Jill Christophe 
(Teatre National du Luxembourg ’11), L’envers du 
décor (Teatre National Kosovo ’09), Closer, dir. 
James Giblin (Teatre Riereta, ‘08), Rosencranz 
and Guildenstern are dead, dir Zack Davis (Piccolo 
Theatre, Chicago ‘07), Argonautika, de Mary 
Zimmerman, dir. Mary Zimmerman (Lookingglass 
Theater ‘06), A midsummer nights dream, dir. 
Ralph Lanes (Ivanhoe ’06), Museum, dir. Michael 

Graham (Chicago Cultural Center, ‘06), Tis pity she’s a whore, dir. James Palmer (Red 
Tape ‘05), Hamlet, dir. Brian Crowe (New Jersey Shakespeare Theatre ‘03), A 
midsummer nights dream, dir. Bonnie Monte (New Jersey Shakespeare Theatre ‘03), 
Twelfth night, dir. Bruce Turk (New Jersey Shakespeare Theatre ‘03) Scientific Shorts, 
dir S. Caden Hethorne (New York Stage Ensemble ’02) i The misanthrope, adaptació 
Timothy Mooney (Stage Two, ’99). 
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Cinema: DD Hollywood, Bigas Luna, Cosmética dir. Igor Biddau, Una lágrima dir. 
Miguel Arjona, Malefactor dir. Courtney Kraft, Suite dir. Anna Diaz, Making the Man 
dir. John Susman. 

 
 

Marta Montiel  
 

Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre 
de Barcelona. Ha complementat el seus estudis 
d’actriu amb dansa clàssica i contemporània, altres 
tècniques corporals i doblatge.  
Formada en Pedagogia de la veu. Màster de 
Rehabilitació de la Veu a l'Escola de Patologia del 
Llenguatge.  
Forma part de les companyies teatrals La Soga i 
Teatre de l'Enjòlit. 
Ha actuat en obres com Si no ens paguen, no 
paguem, Cia Teatre de l’Enjòlit i La Conquesta del 
Pol Sud, Tantarantana, 2013; Tornem després de la 
publicitat, Cia La Soga, Sala Beckett, 2012; Per la de 
l’U, Teatre de l'Enjòlit i Iban Beltran. Fira 
Mediterrània de Manresa, 2011; Corrüptia, Teatre de 
l'Enjòlit i Carles Fernández Giua. Tantarantana, Club 
Capitol, 2012-2011; Primaris, Cia La Soga. Teatre 
Tantarantana, 2010; Stereo, Cia La Soga, Teatre 
Tantarantana, 2009; En la primavera perpètua, 

Teatre de l'Enjòlit, Festival Lola d’Esparraguera, 2008, Mostra de teatre de Barcelona, 
2009; Seguretat, Cia La Soga, Versus Teatre, 2008. 

 
Lluís Olivé 
 

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre 
de Barcelona (2006). Ha participat en cursos amb 
Marco Barricelli, Txiki Berraondo, Boris Rotenstein, 
Ferran Audí, Montse Esteve, Itzíar Añibarro, entre 
d’altres. També és llicenciat en Comunicació 
Audiovisual i Tècnic Especialista en Imatge i So.  
Amb Teatre de l’Enjòlit ha participat com actor a 
Potser somniar... (2007). 
El seu darrer treball com a actor ha estat a Romeu i 
Julieta, de William Shakespeare, dir. Dugald Bruce-
Lockhart (Teatre Akadèmia 2013-14). El 2007 entra 
a la companyia Els Joglars i actua a El nacional 
(2011-12), 2036 Omena-G (2010-11), La cena 
(2008-09). De la mà d’Albert Boadella també actua 
a La torna de la torna (2005-06). Els seus inicis 
foren formant part activa de la companyia 
L’Escotilló, del 1987 al 2003. 
En l’àmbit televisiu ha treballat a El cor de la ciutat 
(TV3, 2003 i 2006). 
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Teresa Urroz  
 

Actriu de llarga trajectòria professional en teatre, 
televisió i cinema. És fundadora de diverses 
companyies: Solubles Teresa, amb espectacles de 
cabaret i petit format; Chicas Con Swing, amb 
accions teatrals en espais convencionals; Letales 
Sisters, presentadores d’accions prodigioses i 
surrealismes.  
És autora dels monòlegs: Vaya Playa, A Boca di 
Boca, Escalivada Show, Dolça Betilda i la No 
Maleta. Ha estat dramaturga i directora del projecte 
Inventari d'Objectes perduts Coordinadora de 
diverses edicions del Festival Novembre VACA, el 
Festival Internacional Creadores Magdalena 2007. 
També es membre de l'equip Descabelladas -teatre 
social i del col·lectiu Circòsmic-tallers de circ per 
nens i joves. 
Com a actriu ha treballat en diversos muntatges al 
TNC, sota la direcció de Magda Puyo, Joan Castells i 
Pep Plà, entre d'altres i com a últims treballs:  2011-
2012 participa com a actriu en el projecte 

intercomunitari (Barcelona-Madrid-Zaragoza) Mein Kapital  i el 2013 a La Seca amb el 
vodevil La meva Ismènia de Hermann Bonnin i ha dirigit els muntatges Inhumans i 
Contes de les 1001 dones.  
El 2014 ha estat al TNC amb l'obra de Tennessee Williams, La Rosa Tatuada amb 
direcció de Carlota Subirós.  

 
Escenografia i vestuari:  
Meritxell Muñoz López  
 
(Barcelona, 1973). Llicenciada en Filosofia i Lletres (Facultat de Filosofia, UB, 1998). 
Llicenciada en Escenografia (Institut del Teatre, 2001). Des del curs 2003-04, imparteix 
classes d’ Escenografia i de Vestuari a diferents escoles: La Massana, La Llotja, Artidi. 
Col·labora en diferents edicions del Màster d’Arquitectura, Art i Espai efímer (UPC/ 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura).  
Ha realitzat nombrosos dissenys d’Escenografia i/o Vestuari en espectacles com Boys 
dón’t cry Dir. Glòria Balañà. Espai Lliure/Festival Grec. Una història catalana Dir. 
Jordi Casanovas. Teatre Nacional Catalunya. Pedra de Tartera Dir. Lurdes Barba. 
Teatre Nacional de Catalunya. La marca preferida de las hermanas clausmann Dir. 
Glòria Balañà i Altimira. Tantarantana Teatre. Huis clos Dir. Raimon Molins. Sala 
Àtrium. Jo sóc la meva dona Dir. Marta Angelat. Sala Villarroel. L’ham Dir. Glòria 
Balañà i Altimira. Sala Beckett. La mujer del perro cojo Dir. Roberto Romei. Teatre 
Tantarantana. La música segona Dir. Lurdes Barba. Teatre de Ponent. Diòptria 2.1 
(homenatge a Pau Riba). Grup Enderrock. Auditori Barcelona. Natura morta Dir. 
Roberto Romei. Teatre de Ponent. Pulsió Dir. Glòria Balañà i Altimira. Tantarantana 
Teatre. Ràdio patera Dir. Ginette Muñoz-Rocha. Versus Teatre. Buits Dir. Lurdes Barba. 
Teatre Zorrilla. Copi i Ocaña al purgatori Dir. Julio Álvarez. Club Capitol. Dies 
meravellosos Dir. Roberto Romei. Festival Teatre-Sitges. La tempesta Dir. Silvia 
Ferrando. Sala La Planeta-Temporada Alta. Un Sant Sopar Europeu Dir. Lurdes Barba. 
Mercat de les Flors.  
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L’il·luminador: 
Joan Grané 
 
Llicenciat en Tècnic Maquinista a l’Institut del Teatre de Barcelona. Enginyer de 
Telecomunicacions per La Universitat de La Salle, Barcelona. 
Il·luminador formant-se als escenaris des de fa més de 15 anys. 
El setè cel és el tercer espectacle de Teatre de l’Enjòlit en què col·labora. Abans havia fet 
els dissenys i la il·luminació de Corrüptia, una regió de l’Est (2009-10) i de Si no ens 
paguen, no paguem! (2013). 
Ha treballat últimament a: La Nit dels Ganivets Roents (il·luminació, El Mirador Teatre 
2014), T’Estimo, Ets Perfecte, Ja Et Canviaré (il·luminació de la gira i Teatre Goya i 
programació de Projeccions, Vania Produccions 2013), Corbacho 5G (disseny i 
programació de Vídeo, El Terrat 2013), Cesc & Montse (Il·luminació gira nou disc, 2013), 
Nadie Sabe Nada Gomaespuma (Disseny i programació de Vídeo, El Terrat 2013), 
Bruixes (il·luminació, ETC 2013), Nadie Sabe Nada Buenafuente y Berto (Disseny i 
programació de Vídeo, El Terrat 2012), Iaia. Memòria Històrica (il·luminació, La 
Valenta 2012).  
 
Més informació a www.latramoia.cat. 
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La companyia:  
Teatre de l’Enjòlit  
 
Formada per Albert Alemany, Elies Barberà, Jenny Beacraft, Arnau Marín, Marta 
Montiel i Lluís Olivé. 
 
Produccions de la companyia:  
 
2014 El setè cel, de Caryl Churchill, dirigit per Glòria Balañà. Estrena a La Planeta, 
Girona, i temporada a la Sala Beckett. 
 
2013 Si no ens paguen, no paguem!, de Dario Fo, dirigit per Carles Fernàndez Giua. 
Estrena i temporada a Teatre Tantarantana.   
 
2012 Paella amb Botifarra, espectacle de creació a partir de textos i cançons de cultura 
popular i gastronòmica. Amb Pep Gimeno Botifarra, Marcel Casellas i Carles Belda. 
Dirigit per Iban Beltran.    
 
2011  Corrüptia, una regió de l’Est, fa temporada al Teatre Tantarantana de Barcelona, 
gira pel País Valencià i Mallorca (març-maig), segona temporada al Teatre Capitol.    
 
2010  Corrüptia, una regió de l’Est, de Josep Lluís Fitó, dirigit per Carles Fernàndez 
Giua. Estrena al Festival Lola.   
 
2009  L’últim vol, de Pedro Montalbán. Lectura dramatitzada del text guanyador del 
Premi de Teatre Breu Inicia’t de Badalona. 30 de març. Teatre Zorrilla de Badalona.  
En la Primavera perpètua. Teatre del Raval. Dins la 14a Mostra de Teatre de Barcelona. 
Espectacle finalista del premi del públic.   
 
2008  En la Primavera perpètua, d'Elies Barberà. Estrena Festival Lola d’Esparreguera. 
ÀREATangent, Barcelona.       
 
2007  Potser somniar… Espectacle a partir de textos de Shakespeare i Txèkhov, dirigit 
per Anna Estrada. S’estrena el 14 de juny al Teatre Laboratori de l’Institut del Teatre de 
Vic. Festival Shakespeare, Santa Susanna.    
 
2006   Després d’un any funcionant com a Grup de Treball de Recerca Actoral a l’Institut 
del Teatre de Barcelona, el Grup és convidat a mostrar el seu treball a l’Scuola Europea 
per l’Arte dell’Attore a San Miniato (la Toscana, Itàlia).   
El Grup decideix formar la companyia Teatre de l’Enjòlit, i treballar en el seu primer 
espectacle teatral: Potser somniar…   
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