
 1                                         Trànsits                                                                                                                        
     de Carles Batlle 

Trànsits
de Carles Batlle

Una producció de Sala Beckett

Barcelona, del 19 d’octubre al 18 de novembre de 2007

Trànsits ha estat escrit amb el suport de la Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC) 

Estrenada a Temporada Alta, 2007 (11 d’octubre) 



 

 2                                         Trànsits                                                                                                                        
     de Carles Batlle 

Fitxa artística

Text Carles Batlle 

Direcció Magda Puyo

Repartiment Màrius           Manel Barceló 

          Pol                Marc Garcia Coté 

             Tort               Pep Jové 

                 La Dona         Maria Molins 

              Nina              Meritxell Santamaría

               
Alumne de l’Institut del Teatre 
en pràctiques (direcció) 

Jordi Pérez 

Escenografia i il·luminació Ramon Simó

Espai sonor Àlex Polls 

Vestuari Mariel Soria 

Una producció de Sala Beckett amb Temporada Alta 2007

Amb el suport de Institut Català de les Indústries Culturals     

(ICIC), Institució de les Lletres Catalanes (ILC) 

i Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (INAEM) 

Estrena Dijous 11/10  La Planeta (Girona)     

Divendres 19/10 Sala Beckett (Barcelona)     

Agraïments Lilli Nitsche, Joan Cavallé, Thomas 
Sauerteig, Hans Richter, Isabelle Bres, 
Lucía de la Maza, Arola Edicions

 Figueras International Seating, Benecé

 Produccions S.L, FOCUS i ADIF  
 (Administrador d’Infraestructures   
 Ferroviàries)  

Durada 80 minuts aprox.



Toni Casares

Presentació Cicle
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2007: Un any sencer dedicat al teatre català contemporani.

La Sala Beckett ha apostat des de sempre i de manera decidida per 
l’autoria contemporània i especialment per la promoció dels nostres 
autors vius. En els darrers anys no hem passat una sola temporada 
sense presentar, al costat d’altres propostes de teatre internacional 
contemporani, una o més d’una proposta d’un autor català viu. 
Aquesta regularitat no respon a una altra cosa que a la voluntat de 
mantenir el teatre com un llenguatge viu i en connexió permanent 
amb el seu lloc i el seu temps. I també és resultat de la convicció 
que només estrenant les seves obres, els autors de teatre poden 
créixer i madurar com a creadors.
Avui, quan a la nostra ciutat ja comença a ser menys excepcional 
veure estrenades obres d’autors vius i quan alguns dels autors 
catalans són estrenats i editats arreu del món, volem accentuar 
l’aposta pel relleu permanent, per la diversificació d’estils i per la 
promoció dels creadors més joves. I volem també insistir en la 
necessitat d’ampliar la mitjana d’estrenes d’autor català 
contemporani en la cartellera general del país, per tal que aquesta 
correspongui més ajustadament a la vitalitat, la diversitat i la 
qualitat del teatre que s’escriu a casa nostra. 
Empesos per un autèntic allau de bones idees, textos premiats i 
projectes d’interès que demanen a crits una producció i un escenari, 
hem decidit tirar endavant, per primer cop en un teatre de Barcelona, 
un any sencer d’estrenes, lectures i activitats dedicades 
específicament a la dramatúrgia catalana contemporània.són joves, 
s’han format i han invertit un temps considerable en aquesta 
monumental empresa, però, tal com està l’actual estructura, sembla 
impossible que puguin millorar de càrrec. Ells s’han esforçat per 
aconseguir-ho i ara no estan disposats a quedar-se de braços 
creuats.de l’empresa, no volen ser els més importants ni els més 
ben pagatestable, tranquil·la, i amb prou temps lliure per fer les 
vacances a Buenos Aires. 

Inspirada en el videojoc Simcity 2000, de Maxis (1993), seqüela del ja 
molt aconseguit joc d’estratègia Simcity, però aquest cop amb 
gràfics molt més depurats. Simcity va ser pioner en els anomenats 
«system simulators» i simula elsistema d’una ciutat on el jugador ha 
de fer tot el possible perquè el món que té al davant i que ha estat 
generat des del no-res, prosperi. Ejugar al Simcity et concedia la 



Sinopsi

En un futur no gaire llunyà, tres homes i dues dones 
coincideixen en un tren de llarg recorregut que travessa 
Europa. Tots ells oculten secrets i desigs inconfessables, 
tots ells hauran de prendre decisions. 

 

                 

Ells són joves, s’han format i han invertit un temps considerable en 
aquesta monumental empresa, però, tal com està l’actual 
estructura, sembla impossible que puguin millorar de càrrec. Ells 
s’han esforçat per aconseguir-ho i ara no estan disposats a quedar-
se de braços creuats.

Ells no volen arribar a ser els amos de l’empresa, no volen ser els 
més importants ni els més ben pagats. Ells només volen una feina 
estable, tranquil·la, i amb prou temps lliure per fer les vacances a 
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Carles Batlle  

Presentació
Trànsits no és un drama a l’ús, tampoc és un musical o una comèdia 
o un espectacle visual. És una mica de tot. Una mena de patchwork. 
Un treball  realitzat mitjançant l’agrupació de trossos de tela 
d’origen i d’aspecte divers. Quan contemplem un patchwork, 
so rge i xen f i gu res i nespe rades en l a d i s tànc ia , f o rmes 
“emergents” (que provenen de la repetició, de la superposició, de la 
cadència...) nascudes d’un caos aparent, però que ben aviat 
esdevenen lògiques i necessàries. 

Per això, al text dialogat de l’obra, s’afegeixen música i cançons, un 
treball plàstic acurat, realitat i ficció...  I un espai complex. 
M’agrada treballar en espais en què el temps s’acumula i se 
sobreposa, com als museus, als cementiris, a les biblioteques... 
Això em permet una disposició fragmentada del text. En tots els 
meus textos, trobem configuracions espacio-temporals que acaben 
trencant la idea de procés i que donen una certa noció de 
circularitat. La lògica del temps és en l’obra mateixa, no fora d’ella, 
en la història... 

De què parla Trànsits? No ho sabria dir. Quan l’escrivia, pensava en 
la identitat i la memòria, en la consciència sobtada de la fi, en la 
necessitat de ficcionalitzar per sobreviure... Pensava també en una 
Europa en trànsit, entre el conflicte i la reconciliació. 
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Magda Puyo

Art, ideologia i món contemporani

És diumenge a la tarda, estic llegint un número de la revista 
Pausa dedicat al teatre i la ideologia. Una mica sorpresa, vaig 
passant pàgines on diversos autors i autores posen en qüestió 
el concepte d’ideologia en el teatre postmodern. Per sort, de 
cop, ensopego amb la creadora Angélica Liddell, madrilenya, 
incomprensiblement poc coneguda als nostres escenaris, i em 
sento molt millor. Vaig a fer-me una bona llimonada amb 
sucre. Torno a l’ordinador i apunto les seves paraules: 
“Polititzar l’estètica significa proposar una teoria sobre el bé, 
sobre allò que és bo… La catàstrofe de la nostra època obliga 
tots els àmbits a reclamar la intervenció del pensament, un 
d’aquests àmbits és l’estètic... El plaer estètic només 
s’esdevé quan es produeix la revelació del dolor i la joia dels 
homes. . Aquesta revelació és la bondat... Sense la bondat 
l’estètica esdevé una forma autorreferencial i vàcua, un 
esteticisme estèril i pervers ...”

Crec que ara és el moment de la dutxa… Hi vaig. 

En els darrers espectacles he pogut dialogar amb els textos 
d’autors —Juan Mayorga, Albert Mestres, i ara Carles Batlle— 
amb una profunda preocupació ètica i alhora amb una 
arriscada proposta estètica. Això em permet una recerca 
contínua sobre el material escènic i una recerca personal 
sobre l’art, la ideologia i el món contemporani.
Trànsits és, al meu entendre, el text més ambiciós i complex 
d’en Carles, tant a nivell formal com temàtic. L’autor es fa 
ressò de moltes de les inquietuds formals dels  dramaturgs 
contemporanis: l’alteració de la cronologia, la fragmentació, 
l’alternança de la narració, el diàleg i la reflexió íntima… 
característiques que podríem col·locar dins del corrent del 
teatre postdramàtic. I manté, respecte a la temàtica, alguns 
«fantasmes» que travessen gran part de les seves obres: el 
desarrelament, la identitat i la pèrdua de la pròpia cultura. En 
aquesta obra també són elements essencials la covardia, la 
traïció, el plaer, la mort, la llibertat i especialment la justícia, 
que inexorablement en el món contemporani, bàrbar i caòtic, 
va lligada a la venjança, com en els temps primitius.
L’autor ens proposa una aproximació a l’ètica mitjançant 
l’estètica.

Em pregunto si en Carles estarà d’acord amb el que he escrit. 
Li preguntaré demà: és l’avantatge de tenir, de tant en tant, 
l’autor als assajos i poder discutir-hi una estona.
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L’autor

Carles Batlle
(Barcelona, 1963)

Entre les seves obres, destaquen Temptació, estrenada l'any 2004 al 

Teatre Nacional de Catalunya i al Burgtheater de Viena (també amb 
muntatges a França i Alemanya; l'obra ha estat traduïda i publicada en 

castellà, francès, alemany, italià i portuguès); Combat (1995-98), 
estrenada a diversos països d'Europa i Amèrica (publicada també en 

castellà, alemany, anglès i francès); Suite (1999, premi de la Societat 

General d'Autors d'Espanya, publicada també en francès i italià), o Oasi 
(2001, premi Recull, també publicada en francès i que va obtenir el 

premi a la millor traducció a l'alemany al Festival de l’Stadt Theater de 
Bremen el 2004). Actualment, és director de l’Obrador de la Sala 

Beckett i de la revista teatral (Pausa.). També és un dels patrons del 
Festival New Plays from Europe (Wiesbaden, Alemanya). Entre 1998 i 

2005 va ser membre del Consell Assessor del Teatre Nacional de 
Catalunya. Els anys 2003 i 2004 va ser dramaturg resident al TNC. L’any 

2003 va ser seleccionat per presentar la seva obra Versuchung a 
l’Stückemarkt de Berlín. També és professor de dramatúrgia a l'Institut 
del Teatre de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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La directora
Magda Puyo 

Directora i dramaturga teatral.
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de 

Barcelona. Realitza estudis d’Interpretació amb Jordi Mesalles, Manuel Lillo, 

Jorge Vera, Ramon Simó i Franco di Francescoantonio. 
Estudis de Direcció Escènica a l’Institut del Teatre de la Diputació de 

Barcelona. Cursos de Dansa Contemporània amb Elisa Huertas, Maria Rosas i 

Àngels Margarit.  Estudia tècnica vocal amb Anna Ricci i Coralina Colom. 

Participa en els tallers de Dramatúrgia dirigits per José Sanchis Sinisterra. Fa 

cursos de guió per a TV i cinema amb Robert McKee. Ha estat membre del 
Consell Assessor del Teatre Nacional de Catalunya (1998-2001) i Directora del 
Festival Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània (2001-2004). 
Actualment desenvolupa la seva activitat com a Directora d’Escena, 
Dramaturga i com a Professora  i Coordinadora Acadèmica de l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. 

Trajectòria artística: 

2006-2007: 

Directora de l’espectacle Gorda de Neil Labute, estrenat al teatre Villarroel. 
Gira per Catalunya.

Directora de l’espectacle Temps Real, d’Albert Mestres, estrenat al Teatre 
Nacional de Catalunya

2004-2005:

Directora de l’espectacle Animales Nocturnos, de Juan      Mayorga, estrenat 
a la Sala Beckett, dins el Festival Grec.

Directora de l’espectacle El Professional, de Dusan Kovasevic,  estrenat al 
Teatre Nacional de Catalunya.

La nit dels Premis. Guió i direcció amb R. Simó  dels Premis literaris Ciutat 
de Tarragona

2003-2004:

Directora de l’espectacle T’estimaré infinittt, text de Gemma Rodriguez. 

Estrenat al teatre Nacional de Catalunya.

2002-2003:

Directora de l’espectacle Excés, text de Neil Labute. Estrenat al Teatre 
Nacional de Catalunya.

La Nit de l’Espectacle. Guió I direcció amb R. Simó dels Premis de Teatre 
Ciutat de Tarragona.
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2001-2002: 

Directora de l’espectacle Cabaret Faustroll amb Lisboa Zentral Cafè i Ramon 
Simó. Estrenat al Mercat de les Flors.

Directora de l’espectacle Tractat de Blanques, text d’Enric Nolla, producció i 
estrena a la Sala Becket.

Directora i co-dramaturga (amb R.Simó) de Fedra+Hipòlit a partir de textos de 
Racine, Sarah Kane i altres, producció Teatre Lliure-S&P Produccions, 
estrenat al Teatre Lliure.

La Nit de l’Espectacle. Guió I direcció amb R. Simó dels Premis de Teatre 
Ciutat de Tarragona.

2000-2001:

Co-dramatúrgia i co-direcció (amb R. Simó) de l’espectacle Ricard G. Peces 
d’Amor i de Guerra I, producció de S&P Produccions, estrenat a la Sala 
Beckett.

1999-2000:
Direcció i dramatúrgia de l’espectacle Bernadeta Xoc estrenat al  Teatre 
Nacional de Catalunya. 

Direcció de Zentral Cafè (Quintet & Co.) amb R. Simó. Producció: S&P 
Produccions, El Quintet i STI. Estrenat al Festival Internacional de Sitges 
1999, Mercat de les Flors i Grec 2000.

1998-1999:
Direcció de l’espectacle El Suïcida de N. Erdman, producció i estrena al 
Festival Grec 99.

Co-dramatúrgia de l’espectacle Mort-Home, dirigit per R. Simó i producció i 
estrena al Festival Internacional de Titelles.

Dramatúrgia i direcció de l’espectacle Res no et serà pres a partir de textos 
de Maria-Mercè Marçal, estrenat a l’Espai de Música i Dansa de la Generalitat 
de Catalunya.
  
1997-1998:  
Co-dramatúrgia i Direcció d’actors de  Faust versió 3.0, amb La Fura dels 
Baus, producció Fura dels Baus-TNC, estrenat al Teatre Nacional de 
Catalunya. 

Direcció i Dramatúrgia de l’espectacle Cares a la Finestra, producció i 
estrena al Festival Grec 98.

Direcció de l’espectacle Happy End? de Bertolt Brecht, amb R. Simó i Zentral 
Cafè, estrenat al Sitges Teatre Internacional. 
                                 
1996-1997:
Direcció i Dramatúrgia ( amb Marta Carrasco) de l’espectacle Pesombra, 
producció del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, estrenat al 
Teatre Romea. Premi de la Crítica a la millor Direcció 1996/97.

Direcció del musical infantil La Comèdia del Gall i El Flautista de Hamelín, 
amb la Companyia El Magatzem de Tarragona. Temporada al Teare Regina.

Direcció de l’espectacle d’ombres Caramante, amb La Fanfarra, Teatre 
Malic, Grec 98 i Festival Internacinal de Titelles de Barcelona
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1995-1996:
Directora i co-dramatúrga de Medea Mix amb la Companyia Metadones. 
Producció de Metadones. Temporada a la Sala Beckett i a la sala Artenbrut.

1994-1995:
Ajudant de Direcció de Germans de Sang de Willy Russell. Estrenada al Teatre 
Condal.
 
Directora de l’espectacle Trinoceria, amb la Companyia La Fanfarra, Grec 96 i 
Festival Internacional de Titelles de Barclona.

Directora d’escena de l’òpera Giravolt de Maig, amb la Companyia Anna Ricci, 
estrenada al Teatre Joventut de l’Hospitalet.

1994-1993:
Cofundadora del col.lectiu teatral Metadones. Direcció de l’espectacle 
La Bernarda es Calva amb Metadones, representat al Teatre Malic, al 
Festival Grec 94, a la Fira de Teatre de Tàrrega.

1993-1992:
Duu a terme la producció de Rodeo, de Lluïsa Cunillé representat pel 
Teatro Fronterizo i estrenat al Mercat de les Flors.

1990-1991:
Ajudant de Direcció de Perdida en los Apalaches, de José Sanchis Sinisterra. 
Direcció de Ramon Simó i producció del Teatro Fronterizo.

Ajundant de Direcció de Brossiana de Joan Brossa. Direcció de Ramon Simó, 
estrenat al Mercat de les Flors i al Fesitval de Otoño de Madrid.

1989-1990:
Ajudant de Direcció de Quatre Dones i el Sol, de J.P. Cerdà. Dirigit per R. 
Simó i producció del Centre Dramàtic de la Generalitat de Barcelona i 
estrenat al Teatre Romea.

1986-1987:
Actriu a l’obra Abel i Bela de R. Pinget. Companyia Josep Ixart de Tarragona, 
estrenat al Teatre Bartrina de Reus.

1982-1988:
Actriu en diversos espectacles  a l’Institut d’Experimentació Teatral de la 
UB, dirigit per Ricard Salvat i en dos espectacles dirigits per Milan D.Vukotic 
presentats en festivals nacionals i internacionals.
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Els actors 

Manel Barceló 

Inicia la seva trajectoria professional l’any 1978.
Actor, director, autor dramàtic, guionista de programes de televisió i 
d’historieta -forma equip amb la dibuixant Mariel i col·laboren a la 

revista El Jueves amb la sèrie Mamen.

Treballs destacats en sentit cronològic invers:

Teatre: 

Hamlet, el dia dels assassinats (2007) de Bernard-Marie Koltès, 
director Paco Azorín

Els contes del sr. Nil (2006) de Manel Barceló direcció de Pep Bou. 
BeNeCé.

Aigües encantades de Puig i Ferreter, direcció de Ramon Simó. Teatre 
Nacional de Catalunya

La pell en flames de Guillem Clua, direcció de Carme Portaceli

Un enemic del poble d’Henrik Ibsen, direcció de Carme Portaceli

Shylock de Gareth Armstrong dirigit per Luca Valentino.

La cita de Lluïsa Cunillé dirigit per Xavier Albertí.

Els pirates de Gibert & Sullivan dirigit per Joan Lluís Bozzo. Dagoll 
Dagom.

La tigressa i altres històries (1983) de Dario Fo dirigit per José 
Antonio Ortega.

Televisió: 

El pallasso i el Fhürer (2007) Realització: Eduard Cortés

El cor de la ciutat (2005-2007) Telenovel.la. Diversos realitzadors

Els contes del Sr. Nil (2004) per al programa Què Non?. A la Xarxa de 
Televisions Locals. Realització: Amparo Solís

Carta Mortal (2003) Realització: Eduard Cortés

Sara (2003). Realització: Sílvia Quer

Mònica (2003) Realització: Eduard Cortés

Sitges (1997) Realitzador: Eduard Cortés.

Quico (1993) Realitzador: Eduard Cortés

QUI? (1990) Director: Pere Planella. Realitzador: Jordi Roure.

Aquelarre (1987) de la sèrie Crònica negra. Realitzador: Ricard 
Reguant
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Cinema:

El coronel Macià (2007) Director: Josep Maria Forn

Salvador (2006) Director. Manuel Huerga

Des del balcó (2.000) Director: Jesús Garay

La quinta del porro (1980) Director: Francesc Bellmunt

Premis:

El 2003, Premi Honra do Festival de Almada (Lisboa) per Shylock.

Premi Ciutat de Barcelona a les Arts Escèniques de l’any 2000 “...per 
la seva magnífica interpretació a l’obra Shylock de Gareth Armstrong 
dirigit per Luca Valentino”.

Ha rebut en dues ocasions el premi “Aplaudiments Sebastià Gasch” 
que concedeix el FAD, el 1981 per Quatre i repicó i el 1996 per Cabaret 
per la guerra de Bòsnia.

                     



  
Marc Garcia Coté

Estudia interpretració al Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique,  a París amb Nada Strancar, Cécile Garcia-Fogel, 
Caroline Marcadé, Bruno Nuyten. Llicenciat en Art Dramàtic per 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Tallers amb Ramon 
Simó, Jordi Mesalles, Alfred Casas, Roberto Romei, Joan Anguera, 
Fausto Carrillo. 

Stages a l’Académie des Arts, de Minsk i a la San Miniato amb Nicolaj 
Karpov. 

Teatre:
3.27 de Carles Mallol. Direcció de Carles Mallol. Versus Teatre (2007). 
Flechas del ángel del olvido (José Sanchis Sinisterra) José Sanchis 
Sinisterra. Girona, Barcelona, Madrid, València, Medellín, Manizales 
(2005)
Els fusells de la mare Carrà (Bertolt Brecht) Oriol Broggi
Barcelona (2004)
El público (Federico García Lorca) Jordi Prat
Barcelona (2002)

Cinema:

El regreso. Dani Seco (curtmetratge) Massa d’or produccions.
El verano de los electrodomésticos rotos. Celia Galán Julve per “Le 
Bureau” (migmetratge)
Sur le mur. Mikael Buch (curtmetratge) FEMIS
Tous les hommes s’appellent Marlon. Mikael Buch (curtmetratge) 
FEMIS
Todo me pasa a mi. Miquel Garcia (llargmetratge)

Televisió:

Ventdelplà, sèrie de ficció (Televisió de Catalunya) LLuís Maria Güell
Personatge permanent

Aparicions en diferents capítols: 

Majoria absoluta, sèrie de ficció (Televisió de Catalunya) Sònia 
Sánchez. Aparicions en diferents capítols

El cor de la ciutat, sèrie de ficció (Televisió de Catalunya) Esteve 
Rovira.
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Pep Jové

Formació: 

El text, la veu, dicció, interpretació a càrrec de Coralina Colom.
Introspecció a l’ànima dels animals a càrrec d’Albert Vidal.
L’actor davant la càmera a càrrec de Konrad Zschiedrich.
Linea d’acció en una escena a càrrec de Genadi Karatxcof del Mossoviet de 
Moscou.
Treball plàstic, inmersió al món dels colors a càrrec de La Fura dels Baus.

Experiència teatral:

Nausica. Anfiteatre Grec 2006
Magnus. Sala Beckett (2005)
Animales Nocturnos. Sala Beckett (2005)

Fuente Ovejuna. TNC – Gira per l’Estat Espanyol (2005)
Ròmul el Gran – TNC – 2004
Calígula – TNC (2004)
El Fabricant de Monstres. Espai Brossa (2003)
Mestre i Margarida. Teatre Lliure (2003)
Escenes d’una execució. TNC (2002)
Suzuki I i II. Teatre Lliure (2002)
Pluja seca. TNC (2001)
Bernardeta Xoc. TNC (2001)
Ricard G. Sala Beckett (2000)

A trenc d’alba. Sala Beckett (2000)
Un cop baix. Festival de Sitges/Sala Beckett (2000)
¿Tens por? Sala Beckett (1999)
L’inspector. Teatre Regina (1998)
Leonci i Lena. Festival de Sitges (1997)
Quan serà escrita una escena….Mercat de les Flors (1997)
El malaguanyat. Teatre Lliure (1996)
A trenc d'alba. Sala Beckett (1996)
Identificació d'un paisatge. Mercat de les Flors (1995)
Treball d'amor perdut. Artenbrut Teatre (1995)

Comptes dels boscos de Viena. Teatre Condal (1994)
Bienvenidas. Sala Beckett (1994) 
He aixecat, mentre escrivia, el cap – Centre Dramàtic Generalitat 
Valenciana (1994)
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Rodeo. Mercat de les Flors (1993)
La Guàrdia Blanca. Teatre Romea (1993) 
El Gran Teatro Natural de Oklahoma. Sala Beckett (1992) 

Dos escenas de Macbeth. Centre Cultural de La Caixa (1992) 
Leonci i Lena. Teatre Regina (1991)
Per a no res. Sala Beckett (1991) 
Els gegants de la muntanya. Teatre Lliure (1990)
Aquell boig d'en Jourdain. Teatre Regina (1990) 
Els dos cavallers de Verona. Mercat de les Flors (1989) 
Roden les pedres. La Cuina de l’Institut del Teatre (1989)
Una pell de castor. Teatre Principal d’Olot (1988)
La mandràgora.  Teatre Municipal de Girona (1987)

Experiència en televisió i cinema: 

La Luna en Botella. Eduardo Grojo (2006)
Beatriz Barcelona. Claudio Zulián (2005)
Inconscientes. Joaquim Oristrell (2004)
1.150 Kgs. Daniel Gimelberg (2003)
Fausto 5.0. La Fura dels Baus (2001)
Saïd. Llorenç Soler (1999)
La Taverna. Eduard Cortés (1998)
La Ciudad de los Prodigios. Mario Camus (1997)
Orígens. Raimon Masllorens (1996)
Des de Mai. Pau de la Sierra (1995)

Mal de Amores. Carles Balagué (1994)
Monturiol. Francesc Bellmunt (1993)
Aquesa nit o mai. Ventura Pons (1992)
Lolita al desnudo. José Antonio de la Loma (1991)

Ha participat en sèries de TV3 com ara: Poble Nou, Quico el Progre, 
Secrets de Família, Makinavaja, Estació d’Enllaç, Sitges, Nissaga de 
Poder, Dones d’Aigua, Laberint d’ombres.
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Maria Molins 

Llicendiada en Art Dramàtic per l’ Institut del Teatre de Barcelona.
Cursos: Col.legi del Teatre, Nancy Tuñón, Timbal, Manuel Lillo.
Tallers amb Konrad Zschiedrich,  Alicia Sánchez,  Penny Cherns,  Catalina, 
Buzoianu, Ramon Simó, Pere Planella, Jordi Mesalles i Antonio Simón.
4t. curs de l’escola superior de dansa contemporánea a l’Institut del Teatre.
Cant amb Uma Ysamat i Sra. Maiska.

Trajectòria en teatre: 

Maig de 2007: Arcàdia de Tom Stoppard dirigida per Ramon Simó a la sala 
petita del Teatre Nacional de Catalunya (paper: Chloe).

Abril de 2007: Sonets espectacle dirigit per Jordi Prat estrenat a la Sala 
Planeta de Girona.

Març de 2007: Retalls…monòleg d’autors diversos (Benedetti, Akhmatova, 
Shakespeare…) Estrenat al teatre de l’Institut del teatre de Vic.

Desde gener de 2006 Aigües encantades de J.Puig i Ferreter en el paper 
protagonista de Cecilia en el Teatre Nacional de Catalunya amb dirección de 
Ramon Simó.

Abril -Octubre 2005: Fuenteovejuna de Lope de Vega en el paper de Pascuala 
en el Teatre Nacional de Catalunya i al Centro Dramático Nacional de Madrid 
en temporada amb direcció de Ramon Simó.

Novembre-Desembre 2004: L'oncle Vània, d’A.Txèkhov en el paper de Sònia al 
teatre Fabià Puigserver del Teatre Lliure amb direcció de Joan Ollé.

Maig-Juny  2004: Fedra de J.Racine en el Teatre Pavón amb direcció de Joan 
Ollé

Febrer-Març 2004: Liliom de F.Molnar a la Sala Artenbrut de Barcelona amb 
direcció de Carlota Subirós.

Juny 2003: L’hora en què no sabíem res els uns dels altres de Peter Handke 
dirigida per Joan Ollé en el Mercat de les Flors dins el Festival Grec de 
Barcelona 2003

Febrer 2003: L’aparador de Victoria Spunzberg a la Sala Tallers del Teatre 
Nacional de Catalunya amb direcció de Toni Casares.

Novembre 2002: El pati d’ Emili Vilanova a la Sala Fabià Puigserver del Nou 
Teatre Lliure de Barcelona amb direcció de Pep Anton Gómez.

Juliol 2002: Fedra de J.Racine en el Festival d’ Almagro, Perpignan i Grec de 
Barcelona amb direcció de Joan Ollé

Primavera de 2002: Gira de Toilus I Cressida (paper de Cressida) i amb 
direcció de Xavier Albertí.

Gener 2002: Víctor o els nens al poder de Roger Vitrac a la Sala Fabià 
Puigserver del Nou Teatre Lliure de Barcelona amb direcció de Joan Ollé.
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2001-2002: Participació en tots els Assaigs oberts de la temporada amb 
obres de Cortázar, Passolini, Bergman i A. Txèkhov i amb direcció de Silvia 
Ferrando.

Novembre 2001: Caos Dempeus de V.Olmi a la Sala Versus amb direcció   
d’Esteve Polls.

2001: Paper a Lulú de F.Wedekind en el Teatre Nacional de Catalunya amb 
direcció de Mario Gas. Inclosa la gira en el Teatro Nacional S.Joao d’Oporto.

2000-2001:Paper a A little night music de S.Sondheim amb direcció de Mario 
Gas en el teatre Novedades de Barcelona. Inclosa la temporada al Teatro 
Albéniz de Madrid (Festival de Otoño).

2000: El bell indiferent de J.Cocteau interpretació del monòleg dirigit per M. 
Prunés en el Teatre Malic.

1999: L’especulador de D.Greig dirigida per Philip Howard en el Mercat de les 
Flors dins el Festival GREC’99 de BCN i en coproducció amb el Fest. 
d’Edimburg.
   
1999: Lectura dramatitzada de Fedra de J.Racine dirigida per Rosa Novell dins 
el Festival de Temporada Alta de Girona.

1998: actuació en projectes de Comediants a Hannover, Roma, Lisboa, 
Colòmbia.

1997: Tempus de Comediants en el Teatre Nacional de Catalunya dirigida per 
J. Font.

1995: Work in progress espectacle de Brithgoff i La Fura dels Baus en el 
Mercat de les Flors de Barcelona.

Cinema: 

2007: (proper rodatge) Cobardes, llargmetratge amb guió i direcció de José 

Corbacho i Juan Cruz. Producció: Filmax.

2005: Todo está en el aire, llargmetratge amb guió i direcció de David 

Ciurana i Àngel Penalva. Estrenada al Festival de Màlaga el 2006. Festival de 
Benicàssim i Festival de Cine Latino de New York.

2005: Düsselforf, curtmetratge dirigit per Anaïs Garcia.

2005: Tiffany’s, curtmetratge dirigit per Carola Rodríguez. 

Televisió:

Des de desembre de 2001 fins al Juliol de 2005 interpreto a “Isabeleta, un 
dels papers  protagonistes de la sèrie El cor de la ciutat de TV3.

2000: La vida és bella dirigida per Pere Francesc per TVE 

1999: Homenots dirigida per Sergi Schaaff en coproducció entre TVE i TVC 

1999: TV movie amb Comediants per a la celebració de la fi del mil·leni 
dirigida per Pere Francesc  coproduïda per la BBC i TVE.

1996: Tocao del ala de J.M. Güell per TVE.
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Presentadora:

2006: Presentadora junt amb Xavier Graset de la celebració del 50è  
aniversari d’Intermón Oxfam celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

2006: Presentadora de la gala “premis de marketing de Barcelona” celebrada 
al Teatre Nacional de Catalunya.

2006: Presentadora del “Congrés de medicines alternatives” realitzat al 
Palau de l’Agricultura Barcelona.

2005: Copresentadora dels Premis literaris de Tarragona 2005 a Tarragona.

Premis: 

2005: Premi de votació popular atorgat pel programa El Club de TV3 per la 
interpretació a la sèrie El cor de la ciutat.

2006: Nominada als Premis de TeatreBCN com a millor actriu en Aigües 
encantades de J. Puig i Ferrater el TNC.
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Meritxell Santamaría 

Llicenciada en Art dramàtic- especialitat de interpretació- a l’Institut del 
Teatre (1998-2002). Durant la carrera he treballat amb directors com Ramon 
Simó, Álvaro de la Peña, Andrezj Leparski, Jordi Basora, Lluís Graells, Jordi 
Vilà, entre d’ altres.

Becada per l’ Institut del Teatre per participar en un curs internacional sobre 
la biomecànica i La gavina de Txèhkov durant el mes de juliol de l’ any 2001 
organitzat per La Prima del teatro a San Miniato (Pisa).

1r i 2n curs a l’ escols d’ actors El Timbal, treballant amb professors com 
Ferran Madico, Joan Cusó, Baltasar Font i Txell Roda entre d’ altres 
(1996-1998)

Tots els cursos de solfeig i cant coral, el primer curs d’ harmonia i acústica 
i tots els cursos fins a cinquè de piano, a través del Conservatori Superior 
de música del Liceu de Barcelona.

El 1r, 2on i 3er curs de violí.
Estudis de cant amb Susanna Domènech, Montse Solà i Núria Sabater. 

Trajectòria: 

Temps real d’Albert Mestres, dirigida per Magda Puyo, interpretada a la 
Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya dins del projecte T6.

Primera història d’Esther de Salvador Espriu, dirigida per Oriol Broggi. Teatre 
Nacional de Catalunya. Gira per Catalunya. 

En Pantalone no pot dormir , direcció de l’espectacle infantil de commedia 
dell’arte de la companyia TEATRAPART. Festival de teatre gestual de Reus Cos 
2006, 17a mostra de teatre infantoil i juvenil d’Igualada. Bolos per diferents 
pobles de Catalunya.

El 58 escrita i dirigida per Pep Muñoz. Producció de la companyia TEATRAPART. 
Interpretada dins la Mostra de teatre de Barcelona. Bolos per diferents 
pobles de Catalunya.

Interpretació del personatge de la Pippi al musical familiar  Pippi Langstrum 
d'Astrid Lingren, sota la direcció de Teresa Devant. Funcions al Poliorama i al 
SAT de Sant Andreu. Gira per Catalunya i Espanya.
       
Les amàrgues llàgrimes de la Petra Von Kant de Fassbinder, dirigida per 
Manel Dueso. Funcions a Saragossa al Teatro de la Estación i a Ripollet al 
Teatre Auditori. 

Tira tira, la fàbrica de fer tires espectacle infantil am la Cia. Clownfish, 
espectacle representat al Versus teatre i a diferents pobles de Catalunya.
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Mira sempre la part bona de la vida amb la Cia. La gallina insaciable. 
Presentació com a tesina de final de carrera i vàries actuacions pel Vallès.

Del desembre al febrer del 2003 al teatre Artenbrut Tatuatge de Dea Loher 
sota la direcció de Pep Pla.

Tot esperant l’ estrena de Josep Maria Diéguez dirigida per Jordi Mesalles, al 
teatre Artenbrut (octubre 2002).

Cofundadora de la companyia teatral TEATRAPART (www.teatrapart.com) 

Cinema i televisió:

El cor de la ciutat fent el personatge de la Neus.
Col·laboració a Majoria absoluta.
Seeing double, pel·lícula dirigida per Nigel Dick de Media Produccions, rodada 
a Barcelona (setembre del 2002).
The nun, pel·lícula basada en un guió de Jaume Balagueró dirigida per Luís de 
la Madrid. Podueix Filmax (agost del 2004).
Hambre de ti, curtmetratge en cinema per a l’ ESCAC, dirigit per Ricard L. 
Befan.
La caza, curtmetratge en digital per el CECC.
La Nati, curtmetratge en cinema  per l’ ESCAC, dirigit per Javier Aparisi.

Música: 

Actuació com a cantant solista en l’òpera de Manuel de Falla El retablo de 
Maese Pedro, en el marc de La semana Cervantina a Alcalá de Henares 
(octubre 2002), inaugurant el festival de Titelles de Lleida amb l’ Orquestra 
de cambra de Cervera a l’ auditori de Lleida (març/maig 2002) i amb la Jove 
Orquestra  Simfònica de Catalunya (1997), sota la direcció de Manel 
Valdivieso, en una producció del Centre de Titelles de Lleida.

Premsa i Comunicació 

932845312

premsa@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 
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