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La crisi que assota el món capitalista ha desbaratat el model de societat existent. La incertesa, la 

precarietat que en altres temps s’acarnissaven amb les classes humils, ara es filtren igualment en 

les més opulentes i obren esquerdes irreparables en la torre d’ivori on què viuen. 

 

Servint-se de la intriga i de l’humor, Martin Crimp, figura cabdal de l’actual escriptura teatral 

britànica, dibuixa un retrat àcid i surrealista d’aquest terrabastall a partir de la història de Chris i 

Clair, una parella benestant que veu com la seva vida es capgira quan l’home perd la feina. Sílvia 

Bel, Joan Carreras i Míriam Iscla interpreten uns personatges que miren de trobar sentit a la nova 

realitat, de restaurar la seva malmesa seguretat, de recuperar l’equilibri perdut. I a l’horitzó, la 

creació artística com a darrera possibilitat de salvació. 

 

El dramaturg anglès Martin Crimp, autor d’obres com ara Atemptats contra la seva vida i El camp, 

presenta la seva darrera obra, La ciutat, una peça estrenada al Royal Court Theatre de Londres el 

2008, i coproduïda ara per Temporada Alta i la Sala Beckett, amb traducció i direcció de Víctor 

Muñoz i Calafell. 

 

En Chris (Joan Carreras) i la Clair (Sílvia Bel) són una parella jove, amb dos fills (la parelleta), 

feines respectables i propietaris d’una bonica casa amb jardí. El seu futur és d’allò més 

prometedor. Tot i així, els esdeveniments alteraran lentament aquesta placidesa i aquesta 

seguretat: la Clair vol que li facin un petó, i certament no pas el seu home; a en Chris no li 

funciona la targeta d’accés a l’edifici on treballa, i les dones de fer feines, que ell coneix bé, 

l’ignoren; la Jenny (Míriam Iscla) descobreix que en Chris és l’home que acostuma a mirar-la des 

d’una finestra veïna mentre ella es desvesteix; i el marit de la Jenny es troba lluny de casa, 

participant en un projecte ben estrany. 

 

Els acords i desacords dels personatges, les seves paraules, suposaran una revelació que 

capgirarà les seves creences i idees preconcebudes. Una insospitada buidor inundarà els seus 

espais íntims amb una fredor exterior. L’home es pregunta com és possible que hagi perdut la 

feina. I acaba adonant-se que potser tot depèn de si mateix i de la confiança en la seva capacitat 

de creació. O bé només vol amagar el seu estrepitós fracàs? Àcid retrat realista de les relacions 

humanes i de la crisi social i econòmica actual, La ciutat introdueix a la vegada trets surrealistes 

que fan reflexionar sobre la condició de l’artista i la seva capacitat creativa en un entorn que li és 

clarament aliè. 

Carme Tierz 
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EL DIRECTOR HA DIT… 
 

En aparença el plantejament de La ciutat no podria ser més banal. En Chris i la Clair són una parella 

de trenta anys i escaig ben avinguda, pares de dos fills –la parelleta– i propietaris d’una bonica casa 

amb jardí situada al bell mig d’una gran ciutat. Ell ocupa un càrrec de responsabilitat en una gran 

empresa i ella és traductora. Fa uns anys que són feliçment casats. S’estimen. No els espera sinó un 

futur prometedor. 

 

A poc a poc, però, els núvols aniran apareixent a l’horitzó, i la placidesa en què semblen viure es 

veurà alterada per elements forans que, si bé no aconseguiran capgirar l’harmonia existent, sí que 

teixiran un vel d’estranyesa que acabarà embolcallant tota l’obra. A través d’acords i desacords i 

mitjançant l’ús de la paraula (sempre tan traïdora), la seguretat i la comoditat en què viuen aquests 

personatges al començament de l’obra aniran sent minades. L’individu i les seves creences es 

veuran capgirades per aquells amb qui es relaciona. L’espai personal, talment com en Pinter o 

Beckett, serà envaït per l’exterior, imparable i destructor. I l’home, finalment, acabarà adonant-se que 

només pot confiar en si mateix i en la seva capacitat de creació. Aleshores, però, és molt probable 

que ja sigui massa tard, i no tindrà altre remei que admetre el seu fracàs estrepitós. 

 

Més enllà d’un àcid retrat de les relacions humanes i de la crisi social i econòmica en què ens trobem 

immersos, La ciutat constitueix una original reflexió sobre la condició de l’artista i la seva capacitat 

creativa, enmig d’un vast territori que li resulta clarament aliè. 

 

Víctor Muñoz i Calafell 
 

 

 

“No ho sé. Res no va a l’hora. Tot – no creus? – sembla inoportú i artificial. M’he posat aquestes 

sabates expressament – però no m’hi sento realment còmoda – i si vols que et sigui sincera, no sé 

per què les porto. Fins i tot una conversa normal com aquesta – amb una persona que em cau bé – 

perquè certament em caus bé – no t’equivoquis – però fins i tot això – no sé per què – sembla tens. 

De debò que no sé per què sóc aquí.” (Escena V) 

 
 
 
 



 
 
           Festival Temporada Alta 2011 
           Comunicació – Albert Olivas 
           comunicacio@bitoproduccions.com 
 
           LA CIUTAT, de Martin Crimp 
 
 

 4

 

L’ESCRIPTOR, text de l’autor 
 
Una nit, en un llit ample, sento una respiració. Estic aterrit, perquè hauria d’estar sol. Se’m tensa el 

cos mentre paro l’orella, fins que m’adono que el que sento és probablement la remor refrigerant de 

l’aire condicionat. Faig mitja volta al llit per quedar de cara a l’altre costat i tornar-me a adormir, i és 

aleshores quan descobreixo l’Escriptor. Jeu al meu costat, somrient, amb els ulls negres oberts com 

unes taronges, com l’obertura d’una càmera. És una sorpresa desagradable. I quan li demano què es 

pensa que fa, simplement què es pensa que fa al meu llit, la seva resposta no és tranquil·litzadora. 

“He vingut per passar la vida amb tu” diu. Segueix dient que certa gent, certa gent com ara jo, és 

escollida per ser habitada per escriptors. No estic segur que m’agradi aquesta paraula: ‘habitada’. 

“Què vols dir?” “Bé” diu l’Escriptor, “nosaltres els escriptors identifiquem la gent que per dins no 

tenen res, que per dins són morts –si em permets aquesta expressió– i ens hi mudem igual com un 

cranc ermità es muda a una closca buida.” “Què et fa creure que sóc mort per dins?”, pregunto. “Per 

què seria aquí, si no?”, diu l’Escriptor mentre m’acaricia la galta. És ben clar que es tracta d’un 

malson. M’aparto del seu dit repulsiu i m’adormo profundament. 

 
Al matí, gràcies a Déu, torno a estar sol, només se sent un dèbil brunzit que ve del lavabo. Obro la 

porta d’una empenta: és l’Escriptor. I encara pitjor, fa servir el meu raspall de dents elèctric. 

 

La primera cosa que fa és reorganitzar el mobiliari. Arrossega una taula fins a la finestra per escriure-

hi. Estripa l’estora (“nou-ric”) per tal de poder trepitjar els taulons amb les seves botes lletges i 

enormes. Riu de les meves fileres de llibres ordenats alfabèticament (“anal”) i aboca els seus de les 

caixes al terra directament. Es burla del preciós piano antic (“burgès”) que tants diners em va costar, 

i durant les seves improvisacions brutals i desafinades (“la tonalitat ha mort”), gaudeix deixant els 

cigarrets cremant a les tecles de venes perfectes. Què em feia creure que els escriptors eren 

tranquils i sensibles? Tot el que fa és groller, ordinari i depravat. I se suposa que jo he de reflectir tot 

els seus humors. Quan és a la finestra per produir la seva valuosa escriptura, he d’estar totalment en 

silenci (“apaga aquest collons de tele o et mato”). Quan vol sortir, he de beure tant com ell, li he de 

riure les bromes cíniques i fins i tot l’he d’ajudar en la caça desesperada de dones. Però el pitjor és 

haver de passar mitja nit ocupant-me de la seva autocompassió il·limitada, a la qual es refereix, més 

aviat de manera gloriosa, com a “angoixa” o “desesperació”. En comparació amb això, les meves 

altres obligacions són força simples: contestar el telèfon, tallar-li els cabells llargs i blancs. 
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Quan surt a comprar cigarrets o ous tot sol, tinc la possibilitat de posar-me al dia amb les feines de 

casa. Canvio els llençols, aspiro tanta cendra i tantes restes d’ungles com puc i provo de fer piles de 

llibres ben polides. Alguns són seus –vull dir en el sentit que els ha escrit l’Escriptor–, seus per 

partida doble, de fet. I mireu: al portàtil hi té la seva foto. Em pregunto quants carrets va tirar abans 

d’aconseguir una imatge que fos acceptablement humana. 

 

De vegades em pregunten què en penso, de la feina de l’Escriptor, sobretot ara que, aparentment, 

s’està fent un nom. Però per què hauria de mostrar cap mena d’interès, la closca, en els gargots del 

cranc? He sentit dir unes quantes coses sobre el que fa, he donat un cop d’ull a algunes pàgines, i 

no em sembla que siguin del meu estil, sincerament. Com pot ser que algú que es passa tantes 

hores mirant com els arbres canvien de color o els nens salten, ens surti amb tot aquest dolor i 

aquesta brutalitat? No és pervers? Jo puc ser mort per dins, però si m’assegués davant d’una 

finestra sé que veuria el món amb una llum molt diferent. No me’n riuria o m’emprenyaria. Seria molt 

senzill. Passaria tot un dia, tota una setmana si calgués, provant de descriure la trajectòria d’una fulla 

que cau –o la manera amb què una criatura, a diferència d’un adult, començarà a córrer simplement 

per plaer. 

 

Martin Crimp, fragment de “Four Imaginary Characters”, pròleg al llibre Martin Crimp: Plays 1. 

Londres: Faber and Faber, 2000. 
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L’AUTOR HA DIT... 
 

Tinc una relació d’amor i odi amb el realisme teatral, amb les peces realistes. L’any 2000 la directora 

anglesa Katie Mitchell va dirigir al Royal Court Theatre de Londres una obra meva anomenada El 

camp. Des de llavors, estava interessat a escriure una altra obra sobre la parella, però també volia 

escriure una obra que permetés que els processos més inconscients estiguessin en funcionament; 

en altres paraules, volia escriure un obra que de vegades s’escapés al meu control. O sigui que es 

pot dir que hi ha obres en què els personatges fan viatges, però a La ciutat també fan viatges els 

objectes, com ara un ganivet, un piano o uns pantalons roses. Per tant, es tracta de deixar que 

algunes de les coses estranyes que tinc al cap passin a una obra de teatre realista, normal. És la 

primera vegada que deixo que això passi en una obra realista. Ho havia fet en obres com ara Face to 

the Wall o Fewer Emergencies, estrenades el 2002, però aquest és el primer cop que ho he combinat 

amb una obra amb personatges reals, amb gent que viu un viatge psicològic dins de l’obra. 

 

Em demanes de què va La ciutat. Bé, el punt de partida és un fenomen que ha estat passant els 

últims 50 anys: el de la incertesa, la precarietat, que solia ser una cosa que només passava a la 

franja més baixa de l’escala social però que ara s’està filtrant arreu. O sigui que l’obra va d’un home 

que perd la feina, aquest és el punt de partida: un home de classe mitjana que es pensa que la seva 

feina és per sempre i de sobte, quan la nova onada del capitalisme global que ve d’Amèrica arriba a 

Europa, descobreix que no. 

 

Escriure una obra és diferent de fer una adaptació o una traducció. Jo sempre dic que quan 

tradueixes sempre estàs fent un procés de selecció de paraules, com en uns mots encreuats 

intel·lectuals molt complicats, mentre que si escrius el teu propi material, les paraules t’escullen a tu. 

Per tant, hi ha una diferència enorme. En una obra meva, hi ha més sensibilitat perquè és la meva 

llengua, són les meves paraules... Tots els escriptors tenen lligams emocionals molt, molt forts amb 

la paraula, qualsevol paraula, cada paraula que escullen. És molt important per a mi. 

 

Declaracions de Martin Crimp, arran de l’estrena de The City a Londres l’abril de 2008. 
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FITXA  
 

Autor Martin Crimp 

Traducció i direcció Víctor Muñoz i Calafell 
 

Intèrprets 

Clair Sílvia Bel 
Christopher Joan Carreras 

Jenny Míriam Iscla 

Nena Diana Gómez 

 

Escenografia Sebastià Brosa 

Vestuari Marian Coromina 

Il·luminació Albert Faura 
Espai sonor Samuel Törnqvist 
Construcció escenografia Xarli 
Ajudant de direcció Ferran Dordal 
Traducció dels poemes Albert Arribas 
Alumna de l’Institut del Teatre en pràctiques (direcció) Ana Roca 
Agraïments Josep M. Jaumà, Juan Carlos Martel, Carlota Subirós i laperla29 

 

Producció  

 
  www.salabeckett.cat          www.temporada-alta.net 

 

 

Espectacle inclòs a 
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ESTRENA  

 

La ciutat a Temporada Alta 
 

Dia i hora 11 de novembre, 21h  

                  

Lloc Sala La Planeta 

 

Durada de l’espectacle 1h 25 min Preu 16 € 

 

 

 

 

La ciutat a la Sala Beckett                  
 

Dia i hora Del 17 de novembre al 18  de desembre 
               Dimecres a les 22h (dia de l’espectador) 
               De dijous a dissabte a les 21:30h  
               Diumenge a les 18:30h 
            

Lloc Sala Beckett 

 

Durada de l’espectacle 1h 25 min 
Preu 18 € 

(dimecres a 10€) 
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MARTIN CRIMP 
 
(Dartford, Kent, 1956) 
 
Autor  
Figura central de l’escriptura teatral britànica, Martin Crimp manté una estreta vinculació amb el 

Royal Court Theatre de Londres (on estrena regularment les seves obres) i també, més recentment, 

amb el Festival de Viena i el de Tardor de París, que li ha encarregat i que ha estrenat el seu primer 

text musical: Into the Little Hill (2006). Les seves primeres peces dramàtiques no estan publicades i 

actualment l’autor no en permet la representació: Clang (1976), British Summer Time Ends (1980), 

Love Games (coescrita amb Howard Curtis, 1981), Living Remains (1981), Four Attempted Acts 

(1984), A Variety of Death-Defying Acts (1985) i Definitely the Bahamas (1986). Posteriorment ha 

escrit les següents obres, totes elles traduïdes a nombrosos idiomes i representades arreu del món: 

Dealing with Clair (1988), Play with repeats (1989), Getting Attention & No One Sees the Video 

(1991), The Treatment (1993), Attempts on Her Life (Atemptats contra la seva vida, 1997), The 

Country (El camp, 2000), Cruel and Tender (2004), Fewer Emergencies (Menys emergències, 2005) i 

The City (La ciutat, 2008). També és autor de nombroses traduccions i adaptacions teatrals, entre les 

quals destaquen El misantrop de Molière (1996), Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès (1997), Les 

cadires d’Eugène Ionesco (1997), Les criades de Jean Genet (1999), El triomf de l’amor (1999) i La 

falsa criada de Pierre Marivaux (2004), i La gavina d’Anton Txèkhov (2006). L’any 2006 el prestigiós 

crític i estudiós teatral britànic Aleks Sierz va publicar un complet estudi de tota la seva obra, titulat 

The Theatre of Martin Crimp (Londres: Methuen). 

 

Durant la temporada 2004/2005, la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia li va dedicar 

un cicle amb la producció de dues de les seves obres: El camp (The Country), dirigida per Toni 

Casares, i Atemptats contra la seva vida, dirigida per Juan Carlos Martel. Durant el cicle també es 

van donar a conèixer, en forma de lectures dramatitzades dirigides per Carlota Subirós, tres textos 

breus de l’autor: Tot el cel blau, De cara a la paret i Menys emergències. 
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VÍCTOR MUÑOZ I CALAFELL 
 
Director 
 
DIRECCIÓ DE TEATRE 
2010 Ara em toca a mi, de Llàtzer Garcia (Sala La planeta, Girona). 

2009 La Glòria del mercat, de Joan Pera (Teatre Condal, Barcelona). 

2007 Molta aigua, de Carles Mallol (Sala Beckett, Barcelona). 

2007 El factor Luxemburg, de Pere Riera (dins el cicle Assaigs Oberts, Teatre Lliure, Barcelona). 

2006 L’home-coixí, de Martin MacDonagh (Teatre-Estudi, Institut del Teatre, Barcelona). 

 

AJUDANT DE DIRECCIÓ 
2008 ¿Estás ahí?, de Javier Daulte (Teatro Lara, Madrid). 

2008 Nunca estuviste tan adorable, de Javier Daulte (CDN, Madrid; La Villarroel, Barcelona). 

2008 El cercle de guix caucasià, de Bertolt Brecht (TNC, Barcelona). 

2007 Com pot ser que t’estimi tant? de Javier Daulte (TNC, Barcelona; Teatre Poliorama, Barcelona). 

2006 La felicitat, de Javier Daulte (Teatre Romea, Barcelona). 

2005 Automàtics, de Javier Daulte (La Planeta, Girona; Sala Muntaner, Barcelona). 

 

TRADUCTOR 

2010 Motortown, de Simon Stephens (lectura dramatitzada a l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett, 

Barcelona). 

2010 Tres dones i un llop, de Javier Daulte (La Villarroel, Barcelona). 

2009 Berlín/Mur, de David Hare (lectura dramatitzada al CCCB, Barcelona). 

2009 Frost/Nixon, de Peter Morgan (Teatre Lliure, Barcelona). 

2008 El mariner, de Conor McPherson (lectura dramatitzada a la Sala Beckett, Barcelona). 

2007 Com pot ser que t’estimi tant?, de Javier Daulte (TNC, Teatre Poliorama, Barcelona). 

2006 La felicitat, de Javier Daulte (Teatre Romea, Barcelona). 

2005 Atemptats contra la seva vida, de Martin Crimp (Sala Beckett, Barcelona). 

2005 Automàtics, de Javier Daulte (La Planeta, Girona; Sala Muntaner, Barcelona). 

A més a més, és membre del Consell de Redacció de la revista “Pausa”, que edita la Sala Beckett. 
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SÍLVIA BEL  
 

Actriu 
 
Llicenciada en Art dramàtic per l’Escola Superior 

d’Art Dramàtic de Barcelona Institut del Teatre. 

 

TEATRE 
2011 Un mes al camp, de Turguénev. Dir: Josep Ma. Mestres. TNC. 

2011 Nit de Reis, de William Shakespeare. Dir: Josep Ma. Mestres. TNC. 

2010 La casa dels cors trencats, de Bernard Shaw. Dir: Josep Ma. Mestres TNC.  

2009 Un marit ideal, d’Oscar Wilde. Dir: Josep Ma. Mestres. Teatre Goya.  

2008 La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda amb adaptació de Josep Ma. Benet i Jornet. Dir: 

Toni Casares. TNC. Teatre Valle Inclán de Madrid.  

2007 El ventall de Lady Windermere, d’Oscar Wilde. Dir: Josep Ma. Mestres. TNC .  

2006 Nausica de Joan Maragall. Dir: Herman Bonnin. Teatre Grec.  

2006 Aurora De Gollada de Beth Escudé. TNC. 

2005 Carnaval de Jordi Galceran. Dir: Sergi Belbel. Teatre Romea.  

2004 La xarxa de Joan Brossa. DIr: Jospe Ma. Mestres.  

1998 Els dos bessons venecians de Carlo Goldoni. Dir: Toni Cafiero. Mercat de les Flors.  

1997 El proceso, de F. Kafka. Dir: Àlex Rigola. Teatre Adrià Gual.  

 
 
CINEMA 
2008 Xtrems d’Abel Folk.  

2002 Torapia, de Karra Elejalde.  

1999 Año Mariano, de Fernando Guillén Cuervo i Karra Elejalde.  

 
 
TELEVISIÓ 
El cor de la ciutat, Vendelplà, Infidels. 

 

PREMIS I MENCIONS 
2010 Nominada  com a millor actriu protagonista als premis Butaca per Nit de Reis. 

2005 Nominada  com a millor actriu protagonista als premis Butaca per La xarxa.  

2005 Premi de la Crítica Serra d’Or a la millor interpretació per La xarxa. 
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JOAN CARRERAS  

Actor 

 

 

 

 

Format a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Ha treballat amb diversos directors, com 

Ferran Madico (Molt soroll per no res, de W. Shakespeare), Rosa Novell (Les dones sàvies, de 

Molière), Magda Puyo (L’excés, de Neil LaBute), Ariel García Valdés (Galatea, de J. M. de Sagarra), 

Toni Caffiero (Els dos bessons venecians, de C. Goldoni), David Plana (Mala Sang) o Víctor Conde 

(La tienda de los horrores, d’Alan Menken i Howard Ashman). Ha participat també a La filla del mar, 

dir. Josep Maria Mestres, El coronel ocell, dir. Rafel Duran, El somni d'una nit d'estiu, dir. Àngel 

Llàcer, L'escola de dones, dir. Carles Alfaro, Electra, dir. P. A. Angelopoulos, Nits blanques, dir. 

Carlota Subirós. Amb Àlex Rigola ha treballat a Titus Andrònic, Suzuki I i II, Woyzeck, Glengarry Glen 

Ross, Santa Joana dels escorxadors, Ricard III. i Arbusht, i a la segona temporada de Juli Cèsar. El 

2006-07 va participar en Otel·lo, dir. Carlota Subirós, i a El dúo de La Africana, de Xavier Albertí i 

Lluïsa Cunillé. En televisió ha treballat en sèries com Temps de silenci, De moda, Zoo, Porca Misèria 

o Infidels i també en diverses telemovies. A la temporada 07-08 va formar part del repartiment de La 

torre de La Défense, de Copi, dir. Marcial di Fonzo Bo; 2666 de Roberto Bolaño, i El buñuelo de 

Hamlet, dir. Àlex Rigola, i de Dia de partit de David Plana, dir. Rafel Duran. Fa dues temporades va 

fer un dels papers protagonistes de Rock’n’roll amb direcció d’Àlex Rigola i la temporada passada va 

formar part del repartiment de  Nixon-Frost de Peter Morgan,  2666 de Roberto Bolaño, Gata Sobre 

taulada de Zinc calenta de Tenesse Williams i The End de Àlex Rigola totes  amb direcció d’Àlex 

Rigola. 
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DIANA GÓMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
Actriu 
 
CINEMA 
Any de gràcia. Dir. Ventura Pons. 

Pecados. Dir. Diego Yaker. 

Eloise. Dir. Jesús Garay. 

Atlas de geografía humana. Dir. Azucena Rodriguez. 

Transeúntes. Dir. Luis Aller. 

Salvador. Dir. Manuel Huerga. 

 
TELEVISIÓ 
Barcelona ciutat neutral. Dir. TV3.  

El pacto. Dir. Fernando Colomo.  

Águila roja. TVE.  

Cuenta atrás. Cuatro.  

Jo, el desconegut. Dir. Joan Mallarch.  

La via Augusta.TV3.  

 

TEATRE 
Terra baixa. Dir. Hasko Weber - Cia.Teatro Romea. 

Esthetic Paradise. Dir. Carol López. 

 

CURTMETRATGES 
Las corrientes aleutianas. Dir. Amanda Rodriguez. 

Con lengua. Dir. Anna Rodriguez. 

El secreto de Lidia. Dir. Iván García. 

Socarrat. Dir. David Moreno. 
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MÍRIAM ISCLA  

 
 
 
 
 
 
 
 
Actriu 
 
TEATRE 
2011 Una historia catalana de Jordi Casanovas. Juny. Projecte T6. Sala Tallers. Teatre Nacional de 

Catalunya. 

2010-11 Celebració de Harold Pinter. Direcció de Lluís Pasqual. (Dec.2010 – Teatre de Salt. Festival 

Temporada Alta. Girona/ Gen.2011 - Teatre Lliure. Sala de Gràcia. Barcelona). 
2010 Lluny de Nuuk de Pere Riera. Direcció de Pere Riera. Maig. Projecte T6. Sala Tallers. Teatre 

Nacional de Catalunya. 

2010 A mi no em diguis amor de Marta Buchaca. Direcció de Marta Buchaca. Març-Abril. Projecte 

T6. Sala Tallers. Teatre Nacional de Catalunya. 

2010 M de Mortal de Carles Mallol. Direcció de Carles Mallol. Gener-Febrer. Projecte T6. Sala 

Tallers. Teatre Nacional de Catalunya. 

2009 El casament d’en Terregada de Juli Vallmitjana. Direcció: Joan Castells. Sala Petita. TNC. 

1991-2008 Co-fundadora de la Companyia T de Teatre. 
 Ha participat en tots els seus espectacles: 
1991-1993 Petits contes misògins de P. Highsmith. Direcció: Pere Sagristà.  

1994-1997 Homes. Direcció: Sergi Belbel. Co-autora del text “Ai, Homes!”. 

1998-2001 Criatures. Direcció: David Plana i T de Teatre. Autora del text: “Vida de mare”. 

2003-2004 Això no és vida. Direcció: David Plana. 

2006 15. Co-direcció: Sergi Belbel i T de teatre. Co-autora de diferents textos. 

2007-2008 Com pot ser que t’estimi tant. Direcció: Javier Daulte. 

2007-2008 Leonce i Lena de Büchner. Direcció: Pep Pla. Festival Grec de Barcelona. Sala Muntaner.  

2005-2006 Les Falses Confidències de Marivaux. Direcció: Sergi Belbel. Sala Gran del TNC. 

2001-2002 Desprès ve la nit de David Plana. Temporada Alta (Girona) i Temporada Sala Beckett. 

1992 El desengany de F. Fontanella. Direcció: Domènec Reixac. Teatre Romea. 
1991 Teatre Natural d'Oklahoma de Kafka. Direcció: Luis Miguel Climent. Sala Beckett. 
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1990 Línia roja. Direcció: T. Vilardell i M. Casamayor. Teatre de l'Ocàs. Teatre Condal. 

1989 Paraula de poeta. Direcció: Jordi Mesalles. Muntatge de poemes de Maria Mercè Marçal.  

 
 
 
TELEVISIÓ 
2009-2010 Capitular a la sèrie Sagrada Familia de Dagoll Dagom. 

2001-2006 Jet Lag, una sèrie de T de Teatre. 

Laura  

Efectes secundaris 

Dones d’aigua 

El joc del segle 

Tres pics i repicó 

Antena 3 TV  
Los ladrones van a la Oficina 

Tele 5  
El Comisario 

Canal Plus 

Calle 13  

 

CINEMA 
La mala vida. Curtmetratge. Direcció: L.Titus.  

 
GUIONISTA 
Jet Lag. Coordinadora de guions i guionista. (6 temporades: 2001-2006). 

 
DIRECCIÓ TV 
10 capítols de la sèrie Jet Lag. (2a. i 3a. temporada). 

 
RADIO 
1999-2003 COM Ràdio. Guions i interpretació de la secció “Les tietes” dins el programa Dies de ràdio 

d'Elisenda Roca. 
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TEMPORADA ALTA 2011 – FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA 
 

Més informació  

- www.temporada-alta.net 

- www.facebook.com/temporadaalta 

- www.twitter.com/temporadaalta 

- www.flickr.com/photos/temporada-alta 

- www.youtube.com/temporadaalta2011 

- www.apuntsdetemporada.cat 

 

Venda d’entrades a partir del 15 de setembre a les 10h 

- Terminals ServiCaixa 

- www.servicaixa.com i www.temporada-alta.net 

- Telèfon: 902 33 22 11  

- No s’admeten devolucions o canvis d’entrades 

- Horari taquilles 

o De forma excepcional, del 13 al 16 de setembre inclosos, 
l’horari de totes les taquilles, inclosa la de la Sala La 
Planeta, serà de 10 a 17h 

o Teatre Municipal de Girona: de dimarts a divendres de 13 
a 17h 

o Auditori Palau de Congressos: de dimarts a divendres de 
12 a 14h 

o Teatre de Salt: de dimarts a divendres de 20 21h 

o A tots els espais d’actuació, venda fins una hora abans 
de l’espectacle 

 

Abonaments a partir del 13 de setembre a les 10h 

- Només a taquilla i al telèfon 902 888 390  

o AB 10: 25% de descompte. A partir de 10 espectacles 

o AB 6: 20% de descompte. A partir de 6 espectacles 

 

Descomptes (excepte espectacles de públic familiar) 

- Aturats, jubilats, majors 65 anys, menors 26 anys, Carnet Jove, 
La Vanguardia i Club Tr3sC: 15% de descompte. Taquilles i 
canals. 

- Alumnes UdG i socis GEiEG: 15 % de descompte. 

- Qltura Jove: entrades a 3€ (limitades, per espectacles a 
Girona). Taquilla. 

 Persones amb mobilitat reduïda 
Per tal de garantir una atenció adequada a les 
seves necessitats és recomanable trucar 
prèviament als telèfons de la sala corresponent. 

 

 

 

Espais d’actuació  

GIRONA 

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA 
Plaça del Vi, 1 – Tel. 972 419 018 / 019  
 
AUDITORI DE GIRONA 
Pg. de la Devesa, 35  
Tel. 872 08 07 09 
 
SALA LA PLANETA 
Pg. Canalejas, 3  
Tel. 972 20 77 54 
 
CENTRE CULTURAL LA MERCÈ 
Pujada de la Mercè, 12  
Tel. 972 22 33 05 
 
PAVELLÓ FONTAJAU 
Av. J. Tarradellas, 22-24  
Tel. 972 22 61 36 
 
SALA PLATEA-TOURMIX 
Jeroni Reial de Fontclara, 4  
Tel. 972 22 72 88 
 
CARPA DE CIRC  
Rambla Xavier Cugat, 2 

 

SALT 

TEATRE DE SALT 
Plaça Sant Jaume 6-8  
Tel. 972 40 20 04 
 
SALA LA MIRONA 
Amnistia Internacional s/n.  
Tel. 972 20 01 22 
 
FACTORIA COMA CROS 
Sant Antoni, 1 

 

SANT GREGORI 

ESPAI LA PINEDA 
Zona La Pineda s/n - Tel. 972 22 61 36 
 

CELRÀ 

L’ANIMAL A L’ESQUENA 
Mas Espolla, s/n 
 
 
BESCANÓ 
 
TEATRE DE BESCANÓ 
Major, s/n - Tel. 972 44 00 05 
 


