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Fitxa artística
Text i direcció de Pau Miró 

Intèrprets Anna Alarcón, Albert Ausellé, Bernat Cot, Carles 

Flavià i

Òscar Muñoz 

Ajudant direcció Isaac Alcayde 

Espai i vestuari Pi Piquer 

Disseny d’il·luminació Luis Martí 

Disseny de so Lucas Vallejos 

Videocreació Alfonso Ferri 

Moviment Mercè Boronat 

Producció executiva Helena Font

Disseny gràfic Albert Villaplana 

Alumna en pràctiques Marie S. Zwinzscher 

Fotografia Josep Aznar 

Disseny programa Enric Jardí 

Agraïments A Nazario i Alejandro, Susi León, Dolores 

Salcedo, Glòria Vegara, Mobles Alarcón, Teatre Lliure. A 

tothom que hagi seguit la trilogia, perquè amb la vostra 

mirada, amb el vostre comentari, heu aportat alguna cosa 

molt valuosa a les tres peces. A la meva família, per tot 

l’amor i totes les eines que m’han donat. 

Una coproducció de Produccions Artístiques La Fantàstica s.l. i  

el Grec’09 Festival de Barcelona

Amb el suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals 

(ICIC) i la Sala Beckett 

Estrena 1 d’octubre de 2009 

Funcions de dimecres a dissabte a les 22h i diumenges a les 

19 h 



Argument i personatges:

Som als anys 50, a finals dels anys 50 . Barcelona. Una vegada més al 

barri que ara tothom coneix amb el nom del barri Raval. 

Un pis petit. De parets estampades. La llum és rància. 125 vols. La vida és 

gris. 

En aquest pis hi viu un matrimoni jove, fa tres anys que s’han casat. 

Tenen un llogater. Una girafa. De nit aquesta girafa diu que treballa en 

una fàbrica.

No és així. A la nit la girafa és transforma. És transformista. Va al 

Paral·lel. Actua.

En un lloc clandestí. On cada nit els colors esclaten i passen pel damunt 

de les misèries. Un número de loteria li toca a la girafa. Diners. Arriba la 

primera rentadora.  La girafa regala una rentadora a la dona del 

matrimoni que fins ara rentava tot a mà en un safareig. Això comportarà 

certs problemes de gelosia amb el seu home.  La dona fa temps que 

somniava amb la rentadora.  A part de la roba de casa, la dona renta la 

roba d’una pensió i d’un restaurant i d’alguna gent de l’escala. Finalment, 

però arribarà “La primera rentadora”. I amb la rentadora : El venedor de 

rentadores, un personatge elegant i picaresc. El matrimoni no pot tenir 

fills. Ho proven i ho proven. 

La culpa és de l’home, encara que la dona es culpa  a ella  .

Finalment i pels designis misteriosos de l’atzar la dona s’acabarà quedant 

embarassada. És potser una intervenció divina, es fruit de la insistència. 

Una ajuda que ve de.....?

Hi ha un altre personatge important en aquesta històiria, el germà de la 

dona. És mut, no parla, té por de les paraules, por del que poden dir les 

paraules.

Una nit, al terrat és abduït per un objecte volador no identificat.

3 Girafes, de Pau Miró               



4 Girafes, de Pau Miró               

La posada en escena:
El primer que veurà l’espectador és un narrador que es dirigeix al públic, 

un narrador que puja dalt de l’escenari i mira endarrera i comença a 

explicar-nos la seva història. Després vindran escenes d’interior, d’un pis 

humil, d’una família treballadora, combinades amb escenes esbojarrades 

en un cabaret que ens hem inventat “La Povera” Estèticament volem  jugar  

amb el contrast entre la vida gris del franquisme i els colors que porta la 

girafa a un estrany cabaret clandestí del paral·lel. Aquests colors arriben 

amb el to de les escenes de cabaret,  però també amb les cançons que 

cantarà i les coreografies que ballarà i farà ballar als altres personatges.

Temes:
A Girafes tot desapareix, un fill que no arriba mai també és una 

desaparició, la dona del venedor de rentadores és una exiliada, un 

personatge pateix unes amputacions, un   altre es abduít per un Ovni... Tot 

desapareix....

La vida és complicada, dura. Els personatges no veuen amb nitidesa la 

realitat que els envolta. Els cops de la dictadura i l’eco de la guerra els ha 

deixat mig estabornits.  Hi ha un vel. Una boira fina que cobreix totes les 

seves mirades.

El règim només permet viure en un món real possible, la quotidianitat 

fascista no dóna cap respir. Aquí és on apareix un desl temes més 

importants de Girafes. L’evasió, la fantasia, com cada personatge s’inventa 

els seu propi conte, la seva vàlvula d’escapament per fugir del gris, el 

cinema, la literatura, un cabaret calndestí....

La principal estrella del cabaret clandestí que hem inventat, és un 

transformista una girafa.

Les girafes, a part de la seva bellesa, són aminals enigmàtics, sense cordes 

vocals, amb un cor molt gran... La seva bellesa les fa ser i sembla tan 

diferents sigui quin sigui el medi que les envolta. Aquesta diferència, 

aquesta solitud que comporta és un dels temes que també apareix amb 

força a Girafes. Cada personatge, en la seva intimitat, en la seva fantasia, 

treu a passejar la seva pròpia Girafa.

Finalment: el fet d’explicar Girafes, el fet de fer un viatge cap al passat, 

una mirada a la memòria, a La Barcelona de finals dels anys 50, no 

implica fer una obra de teatre” històrica” o “Política” malgrat, que com ara  

es diu tot és política. Però Girafes no és una mirada històrica, és una 

mirada emocional, íntima. Situar a uns personatges en un altre temps, 

llunyà dels nostres dies, ens permet observar un altre comportament 

psicològic, unes altres regles de joc. 

 



Una trilogia sobre la família:

La dramatúrgia de Pau Miró i la seva capacitat creativa és el punt de 

partida i el motor de tot el projecte d'aquesta Trilogia. Després del treball i 

de l'experiència acumulada al llarg de la seva carrera com a dramaturg i 

director, que l'enriqueix i li proporciona el seu espai en el marc de la 

dramatúrgia contemporània catalana, decideix fer un pas important i 

apostar pel seu llenguatge i el seu món poètic més  personal. Amb un sol 

tema com a punt de partida per a les tres obres, la família i les seves 

relacions, en Pau ens el·labora un exercici lliure i valent, i utilitza aquesta 

pauta temàtica per obrir i jugar amb tot el ventall del seu imaginari poètic, 

la seva artesania en l'escriptura, la seva capacitat de concreció i de 

particularització en les situacions i els personatges, i n'obté tres obres molt 

diferents, tant en gènere, com en llenguatge, com en color i com en 

proposta escènica. Veiem uns personatges rics en matisos i en humanitat, 

unes imatges suggerents i el·laborades, gèneres tant diferents com el 

suspèns, el policíac, la comèdia, el drama, el realisme...i tot ubicat en el 

marc social actual amb tota la seva crua duresa, i la humanitat i tendresa 

que, a l'hora i potser per ser-ne la única sortida, en resulta.  

 Per fer aquesta trilogia Pau Miró s’envolta d’un equip de persones 

que ha anat trobant al llarg de la seva carrera amb qui uneix una visió 

artística i artesanal de gestar els espectacles. Ell ho defineix com tornar a 

casa, tornar a Menudos, tornar a la companyia que va fundar vora el 1998 

just quan sortia de l’Institut del Teatre, amb Cesc Casanovas, Xavier 

Serrano, Àngels Sànchez, Òscar Muñoz, Isaac Alcayde i Agnès Busquets... 

És tornar més convençut que mai on tot va començar i on es podrà tornar a 

treballar artesanalment, tenint cura del procés, compartint un llenguatge 

comú i singular al mateix temps. En aquest projecte no hi son tots els que 

van començar, però es van afegint convidats que han connectat amb la 

manera de fer i alhora han aportat punts de vista diferents que enriqueixen 

la trajectòria de la companyia. Això permet dur a terme un treball de llarg 

recorregut on l’equip artístic (escenografia, llums, espai sonor, la majoria 

dels intèrprets) és gairebé sempre el mateix; aquesta coincidència permetrà 

romandre atents a l’evolució artística que es produirà entre cada muntatge. 

 Esperem doncs, que el llenguatge comú que s’anirà creant 

entre tot l’equip ens condueixi a llocs, si bé minúsculs i humils, també  

fèrtils i enriquidors. El que descobrim en aquest trajecte de tota una 

temporada és el que volem compartir amb tots vosaltres.
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Les altres peces de la trilogia: 

Búfals

Búfals era  el  conte de cinc germans que viuen i treballen  en una  bugaderia 
d’un  barri  difícil. Quan  eren  petits  un  dels  seus  germans va  desaparèixer. El 
pare els  va  explicar  que un  lleó se l’havia emportat i  que ja no tornaria  mai 
més...

El  pare, la mare, els germans, porten  molt temps mirant de refer-se, però no 
resulta  fàcil...Uns anys  més  tard la mare, incapaç  de suportar-ho, desapareix, 
els abandona, se la  menja  un  lleó, com  vulgueu.

El  pare, que fins aleshores ho havia aguantat  tot, un  dia  ja  no pot més i  també 
desapareix. La  culpa és  dels  lleons diuen  els  germans. Junts  miren  de tirar 
endavant. De tant en  tant juguen  a imaginar  com  seria en l’actualitat  el  seu 
germà  si un lleó no se l’ hagués cruspit als 8 anys. Búfals  com  si d’un  conte es 
tractés aborda  els  vincles  familiars en  una educació de supervivència...

Búfals va  inaugurar el  Festival  Temporada Alta 2008 i  s’ha  representat també 
al  Versus Teatre de Barcelona. Actualment  està  en  gira per terres  catalanes.

Lleons

Lleons,  un  text delicat que funciona  com  una  esplèndida màquina teatral, és 
la  segona part de la  trilogia  que aborda des de perspectives diferents  els  vincles 
familiars, i  també els desequilibris, l’agressivitat  i  la  solitud que genera el 
creixement  en  les  grans ciutats.

La  violència  en  el  gest. En  la  paraula. En  el  tacte. La manera  de tocar-se i  la 
manera de no tocar-se. La necessitat. Com  si  hi  hagués una  ràbia, una 
frustració acumulada que de vegades necessita  esclatar. Lleons és una  mirada  a 
una  família  d’entre moltes  famílies. És  una  història que conté moltes petites 
històries. Però Lleons és  també un  joc. Un divertiment. A  estones  és una 
comèdia  negra  i  a estones un  drama  fúcsia. A  estones, bàsicament, paisatge 
urbà. Solitud de fons. Una  bugaderia. Un  desconegut. Sang i  diners. Traumes  i 
silencis.

Pares orfes de fills. Fills orfes de pares. Lleons. La  ira  en  els  animals és una 
qüestió pràctica: el  territori, el sexe, la  supervivència... Però de vegades, en  el 
nostre cas, la  ira és senzillament  inevitable.

Lleons es va estrenar a la Sala Tallers del TNC com la segona obra de Pau Miró 
dins del Projecte T6.

Búfals

Lleons
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L’autor i director:

Pau Miró:
Barcelona el 1974

És llicenciat en interpretació per l’Institut del Teatre (1999). Com a dramaturg, 
seminaris a la Sala Beckett impartits per Carles Batlle, Sergi Belbel, Xavier Albertí, 
Sanchis Sinisterra, Martin Crimp, Juan Mayorga i Javier Daulte.

Dramatúrgia i direcció

Fundador  de la companyia Menudos, formada per  ex-alumnes del  Institut del 
Teatre. 
2009-: Lleons. Autor  i  director. Dins el  projecte T6, TNC. Estrenat a la Sala Tallers
2008-: Búfals. Autor  i  director. Text  estrenat al  festival  de temporada alta. Girona.
2008-: Enfermo imaginario. Co-autor. Estrenat al  teatre  Condal. Barcelona.
2007-: Singapur. Autor  i  director. Text  estrenat dins del  projecte del  T6, TNC. 
(Sala  beckett)
2007-: Los persas: Réquiem por un soldado. Dramatúrgia conjunta amb  Calixto 
Bieito.
2006-: Banal sessions  of fedra  Autor i  director  (Versus teatre) Espectacle 
guanyador  del  premi  al  millor muntatge en la 11  mostra de teatre de Barcelona. 
2006-: Somriure d’elefant Autor  i  direcctor. Nominació en els premis butaca en la 
categoria de millor  text. (Grec. Biblioteca de Catalunya) Text  traduït al  castellà i  a 
l’Italià i  a l’eslovac.
2006: Bales  i Ombres  (un western contemporani) Autor  i  director  (Espai  Lliure) 
Nominació als premis butaca en la categoria  de millor text.
2005:  Happy  Hour. Dramatúrgia i  direcció, teatre lliure i  posterior estrena el 

gener  
de 2005 en el   teatre  Borràs de Barcelona. Nominació als premis Butaca en  la
categoria de millor  text.
2004-: Plou a  Barcelona. Dir. Toni  Casares. Sala Beckett.
Cinc  nominacions en els premis Butaca, entre  les que destaquen, millor  text i 
millor  espectacle de petit  format. Text  traduït  al  castellà, italià, francès, portuguès, 
polonès i  anglès. Text estrenat el  12 d’octubre 2007  a Nàpols, Teatro Nuovo. 
Text estrenat al  juny  del  2008 al  Teatre  Picolo  de Milà, Premi Nacional de  la 
Crítica a Itàlia. Versió radiofònica a  la Rai  i  també versió cinematogràfica  a 
itàlia. I text  editat per  la editorial  italiana Guida, sota el  títol  de “Chiove”. Text  que 
participa en la setmana de cultura Catalana a Xile, 2005. Text  publicat per  la 
universitat  de Richmond, New  York. Text que  participa en la setmana cultural 
catalana en Sao Paulo, Brasil. Text estrenat en la seva versió castellana al  Festival 
de Otoño de  Madrid 2006, sota el  títol  “Lluvia en el  Raval” a càrrec de la 
companyia Segundo viento, a la cuarta paret. Espectacle estrenat a Buenos Aires, 
Venezuela, Córdoba. 
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Text del  que s’ha n’ha fet una versió radiofònica per  a Ràdio Barcelona. Text  que 
s’ha convertit en guió cinematogràfica amb adaptació de  Carles Mallol, Pau Miró i 
sota la direcció de  Carles Torrens.

2003: Paraigües elèctrics. Autor  i  director  (Sala Trono Villegas Tarragona)
2002:  Una habitació a  l’Antàrtida. Autor  i  director  (Teatre Malic)
2000: La poesia dels Assassins. Autor  i  director (Teatre Malic)

Com a escriptor  afegir  les col·laboracions en guions radiofònics i  televisius.

Textos publicats

Singapur, Text  publicat a l’editorial  Proa.
Plou a barcelona, Text  publicat a ” En cartell” volum 8
Somriure d’elefant, text  publicat  a la  revista de difusió teatral, pausa.
Sota la  terra, text  publicat a la revista  de l’ADPC.

Teatre (com a intèrpret)

2009: Magic People Show. Amb la Companyia  Teatri  Uniti. CDN
2006:  Antígona. Dir. Oriol  Broggi.
2004: La  xarxa. Dir. J. Mª Mestres (Espai  Brossa) 
2003: Wit. Dir. Lluís Pasqual  (Teatre Borràs)
2002: Refugi. Dir. Oriol  Broggi  (Sala  Beckett)
            Liliom. Dir. Carlota Subirós (Sala Beckett)
            El pati. Dir. Pep Anton  Gòmez (Teatre lliure) 
2001: El burladero. Dir. Jaume  Collell  (Teatreneu)
           El Público. Jordi  Prat.
           Kiss  me kate. Sílvia Sanfeliu.
1999: Bernadetta  xoc. Dir. Magda Puyo (T.N.C)
           Homografia. Jordi  Fontdevila
1998: Bal Trap. J.Anguera (Centre dramàtic  del  Vallès)
També destaquen: Casta Diva (2000-2001). Un cop  més  una  mica de música 
(1999-2000). El Musical més petit. Direcció D.Anglès/V.Àlvaro

Ràdio i televisió

Polònia. Dir. Toni  Soler. Tv3, 2006
Mire Usté. Dir. Toni  Soler. Antena 3, 2005-06.
El Micro-ondas. Dir. Toni  Soler. TVE, 2004-05
Minoria Absoluta. Dir. Toni  Soler. City  Tv  i  R.A.C 1. Col·laborador  actual
El cor de la ciutat. Personatge:  “Charly”. TV3             
Presentador  al  programa No n’hi ha prou. C33
Presentador  al  programa de varietats Bohèmia. C33

Aparicions en les següents sèries

Plats bruts, Laura, Súper 3, Set de nit, Set de notícies
L’hora del pati, d’ Albert  Om. Col·laborador  (2001-2002)
D’Interès General. Col·laborador de Martí Gironell a Catalunya Ràdio 
(1999,2000.2001)
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Els actors: 

Anna Alarcón
Barcelona, 1980

Graduada en interptretació al  Col.legi  de  Teatre  de  Barcelona. Ha seguit  formant-
se amb Javier  Daulte, Txiqui  i  Manuel  Lillo, Jordi  Prat i  Coll  ,workshops de 
dansa-teatre  amb Mercè  Boronat, tècnica Meisner   i  diversos cursos per  càmera. 
El  seus darrers treballs han estat Lleons  (TNC 2009) i  Búfals  (Temporada Alta 
2008 Versus 2009), de  Pau Miró. Hedda Gabler (2008) dirigit per  Pau Carrió ; 
aquest  mateix  any  Puputtytto dirigit  per  Alícia Gorina; també  ha treballat  amb 
l’Oriol  Broggi  a Passat el riu  (2007-08) ; ha participat  en  un espectacle de creació 
Sonets  per a sonats que volen sonar sonets  de Jordi  Prat i  Coll   Y hasta aquí 
puedo leer dirigit  per  Pau  Miró, qui  també la va dirigir  a Somriure  d’elefant (Grec 
2006) i   Happy Hour   ( Teatre Borràs 2004 , adaptació de “L’Oncle Vània”).  Cal 
esmentar Somni d’una nit d’estiu  (2003) dirigit per  Pitus Fernàndez; aquest 
mateix  any  guanya el  premi  “Art Jove” a millor  actriu amb el  monòleg Medea 
redux  de Neil  labute. Tot esperant l’estrena  (2002) sota la direcció de Jordi 
Messalles i  Misteris  (2001) de Lluis Elies. Durant  un llarg període de temps 
treballa a  l’obra de teatre  Wit dirigida per   Lluís Pasqual.

Paral.lelament  ha treballat  en  la telemovie La otra  ciudad de Sílvia Quer; la 
telemovie Automàtics  de Javier  Daulte, dirigida per  Ivan Domínguez. També ha 
participat  en diferents curtmetratges un d’ells El ataque  de los  padres mutantes 
dirigit per Joaquim Oristrell  . Cal  esmentar la telemovie Vida de familia  de 
Llorenç Soler  i  el  llargmetratge El sexto portal d’Octavi  Segarra. Ha partcipat 
també a “El  cor  de la ciutat” la temporada 2007-08.

  
        (foto: Josep Aznar)
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Albert Ausellé 

Girona, 1976

Llicenciat en Art  Dramàtic per  l’Institut del Teatre 2004. Ha  participat 
en  cursos amb Konrad Schiedrich, Carme Portaceli, Nikolai 
Karpov, Rafael  Spregelburd i  Juan Carlos Corazza, entre altres.

Com  a actor  de teatre ha participat, entre d’altres,  als espectacles 
següents: Búfals, de Pau  Miró (Versus  2009), Nunca estuviste tan 
adorable, de Javier Daulte (Villarroel  2088), Descompensación, 
insignificante, deformidad...Una santa cena europea, de Werner  Schwab 
amb direcció de Carme Portaceli; The  Backroom, d’Adrian  Pagan, Projecte 
Alcover 2004; Panorama des del Pont, d’Arthur  Miller  dirigit  per  Rafel 
Duran, al TNC; Conte  d’Hivern, de Shakespeare, dirigit per Ferran Madico, 
CAER  i  festival Grec; i  El senyor Perramon, de J.M. de Segarra dirigit per 
Joan  Anton-Rechi al  Teatre Romea.

També ha intervingut en sèries de tv  com  Majoria absoluta, Jet Lag, Club 
Super3, Via Augusta i  Càsting.

  (foto: Josep Aznar) 



Bernat Cot:
Barcelona,1986

Llicenciat en Interpretació per l'Institut del  Teatre de Barcelona, en 
l’especialitat  de teatre musical. Realitza un curs de biomecànica actoral  amb 
N. Karpov, a  la  Prima di  Teatro (San  miniato, Itàlia, 2007). Classes de cant 
amb Dolors Aldea i Ira  Prat. Grau mig de violí  amb Santi  Aubert i 
Montserrat Cot. Solfeig  i  haromonia  a l'escola  l'ARC. 

Ha treballat en diversos projectes teatrals, entre ells, L'Inspector, de N. 
Gógol, versió de J. Galceran  i dirigit per  S. Belebel al  TNC; La Gran nit de 
Lurdes G., de C. Clemente i  J.M. Miró, al teatre Versus; Papanotes, de K. 
Pujol  dirigit  per L. Juanet al  teatre Poliorama; L'òpera de  tres rals, de B. 
Brecht dirigi  per P. A: Gómez, a  l'Institut del  Teatre; Yvonne, princesa de 
borgonya, de V. Gombrovitcz, a  l'Institut del  Teatre. És membre fundador 
de la  companyia Els Pirates Teatre, amb qui  a  participat en tots els seus 
projectes, entre ells: L'armari de Y. Mishima  i   Teatre de Carrer de J. 
Brossa, amb direcció d'A. Aubert. També ha participat en  capítols per a 
sèries de la  Xarxa de televisons locals  ( Latent, i M87).

Carles Flavià:
Barcelona, 1945. 

Actor, provocador i showman. Bachiller de Filosofía per l’Institut Catòlic de 
París i de Teologia  per la Facultat de Sant Pacià  de Barcelona. Es fa capellà. 
A  finals  dels 70 comença a tontejar amb el  món del espectacle i  coneix  a 
Joan  Manel  Serrat i  Jaume Sisa. Al  1982, com a  manager  de l’Orquestra 
Platería, realitza  23 bolos per a mítings  del  PSOE, contribuint així  a  la 
victòria d’aquest partit a les eleccions generals  de aquell any. Aquesta 
experiència  provoca  a  en  Flavià  una serie de dubtes sobre la  seva vocació 
religiosa. Decideix penjar els hàbits. A partir  d’aquest moment la seva 
presència a  l’ambient nocturn de Barcelona és una  constant vital  en  cercles 
de cantants, actors, noctàmbuls i  demés criatures de la nit. Als anys 90 
regenta la  sala Nitsa.

La condició d’amic d’en Pepe Rubianes li  permet escriure el  llibre: 
¡Rubianes, payaso! (conversaciones a platea vacía) l’any  1996.
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El  1997  estrena l’espectacle Epístoles de  Carles  Flavià a la  desapareguda 
Bodega  Bohemia. El  1998 estrena  Més Epístoles de  Carles Flavià al  Nick 
Habana  de Barcelona. A l’octubre del  mateix any  estrena  al  Teatre Malic de 
Barcelona Prensamiento, sota la direcció espiritual  de Joan Lluís Bozzo. El 
1999 estrena El Estado del Malestar a la  Sala  Muntaner  de Barcelona. El 
2001 estrena 5hombres.com al Teatre Victòria de Barcelona. El  2002 
participa amb un  monòleg al  muntatge del  espectacle musical  Imagine, 
produït per Norma Duval  per  el  Teatre Apolo de Barcelona. El 2005 
estrena a la Sala Muntaner de Barcelona, el seu darrer  espectacle fins avui, 
El Evangelio según Carles  Flavià, dirigit per Manel  Fuentes.
Són nombroses les seves aparicions a la televisió i radio com a 
col·laborador  i polemista  en tertulies  com la de Xavier  Sardà  en el 
desaparegut Crónicas Marcianas, El Club de l’Albert Om a  TV3 o al 
programa d’en Manel  Fuentes a  Rac1. També participa  amb els  seus 
monòlegs a El Club de  la Comedia de Canal+.

Cinema 

2003 Haz conmigo lo que quieras, Dir. Ramón de España.
2002 Lisistrata, Dir. Francesc Bellmunt.
2002 Lola, vende ça. Dir. Llorenç Soler.
2001 Flor de Lotro. Corto. Dir. Fernando de France.
2000 Ha llegado el momento de contarte mi secreto. Corto. Dir. Iván 
Morales.
2000 El armario. Corto. Dir. Ignacio López Serra

                                      

                                             (foto: Josep Aznar)
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Òscar Muñoz:
Terrassa, 1975

Llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona l'any 1998. També 
ha estudiat un curs sobre Shakespeare a la Prima del Teatro, Scuola 
Internazzionale per l'arte dell'attore, a la Toscana italiana i una altre sobre Sòfocles 
al comptat de West Sussex, Anglaterra. Desde la seva llicenciatura ha treballat amb  
nombrosos directors , a la majoria de sales alternatives, i a un bon nombre de 
teatres públics i privats de Barcelona. Amb Joan Castells va treballar en una obra 
sobre Manuel de Pedrolo a la Sala Beckett, amb la companyia Parracs va coproduir  
i interpretar El somni d'una nit d'estiu de W. Shakespeare dirigida per Àngel 
Llàcer al teatre Borràs,  amb Roberto Romei va fer la versió d'Antígona de Jean 
Anouilh i Just la fi del món de Jean-Luc Lagarce al Teatre Tantarantana, amb 
Carlota Subirós va col·laborar als muntatges dels Estiuejants de Màxim Gorki i 
Otel·lo de W. Shakespeare, ambdós al Teatre Lliure. Amb Oriol Broggi ha treballat 
en la majoria dels seus espectacles, com ara El Tartuf de Molière al Versus Teatre, 
Els ulls de l'etern germà de Stefan Zweig i La mort d'Ivan Ilitx de Lev Tolstoi, 
totes dues a la sala Beckett; Primera història d'Esther de Salvador Espriu i El 
cercle de guix caucasià de Bertold Brecht al Teatre Nacional de Catalunya; 
Antígona de Sòfocles i El Rei Lear de Shakespeare a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya... Comença a treballar amb Pau Miró en els seus propis textos, La 
poesia dels assassins  i Happy Hour, versió lliure de L'oncle Vània d'A. Txèckhov, i  
ara està present en les tres peces de la trilogia animal: Búfals, Lleons i, actualment, 
Girafes. Aquests són una mostra dels treballs que ha realitzat dintre de les nostres 
fronteres, però ha girat per arreu del món amb espectacles com Oráculos amb la 
companyia colombiana afincada a Barcelona Teatro de los Sentidos dirigida per 
Enrique Vargas, o amb Poemes Visuals de Jordi Bertran amb qui continua girant 
per arreu d'Europa i països com Mèxic, Israel o, més recentment, Turquia.
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Publicat sobre Girafes:
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Dietari de Santi Fondevila Grec’09 Festival de Barcelona, 9/07/09



        El Periódico de Catalunya 6/06/09
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El Periódico de Catalunya 12/07/09
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Més informació a  www.salabeckett.cat
  

Sala subvencionada per: 

              

Amb la col·laboració de: 
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