
El chinabum 

TTres noies es queden tancades a un lavabo d’un 
bar de les Rambles el 17 d’agost del 2017 durant 
l’atropellament massiu i aquest fet, potser, els 
salva la vida.                                                   

Fitxa artística
Autoria: berta Prieto i lola Rosales
Direcció: Paula Ribó

Repartiment: natàlia barrientos, 
mercè Garcés, berta Prieto i lola 
Rosales 
 
Il·luminació: Roger Piqué
Vestuari i caracterització: Verónica 
Febrero
Espai sonor: iker Rañé
Música: Paula Jornet
Vídeos/Fotografies: Pep Omedes i 
martina Orbotig
Ajudant de direcció: Paula Jornet

Durada: 45min

Agraïments: la Gleva, cristina 
clemente, mercé Ruy, aurora Rosales, 
alejandro andújar, lluís hansen, 
laia Voto, mikel iglesias, laura 
carrasco i las chatis de montalbán
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de berta Prieto i lola Rosales | Direcció: Paula Ribó
23/10 a les 19h

Lectura dramatitzada

08/11/2018 a les 19h
Des del desert
d’albert Vilalta
Dramatúrgia i direcció: 
carme canet

20/11/2018 a les 19h
njudra
d’albert mestres
Direcció: magda Puyo

altres lectures del cicle



La Berta Prieto s’ha format com a actriu 
a diferents escoles d’interpretació de 
Girona i Barcelona i ha participat en 
diferents projectes de microteatre i en 
diversos curtmetratges de l’ESCAC. Com a 
dramaturga ha impartit diferents cursos. 
El Chinabum és la seva primera peça.

berta Prieto

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

AURA al pou és una companyia de teatre constituïda per quatre 
dones joves (Natàlia Barrientos, Mercè Garcés, Berta Prieto 
i Lola Rosales) formades en diferents àmbits de les arts 
escèniques. La companyia neix de la necessitat de “fer teatre”. 
Tenien ganes de parlar, d’escriure alguna cosa que les definís 
com a companyia i com a creadores, així que es van proposar 
fer un retrat real sobre la seva generació perquè van pensar 
que això seria el més honest. I així va néixer el seu primer 
espectacle, sense cap pretensió més enllà de gaudir juntes 
d’aquest projecte i tots els que puguin venir.
S’estrenen com a companyia amb El Chinabum, un text de creació 
pròpia dirigit per la Paula Ribó i interpretat per les quatre 
integrants de la companyia, a través del qual reflexionen sobre 
la seva generació i la manera que té d’afrontar la realitat.

aura al pou

La Lola Rosales s’ha format com a actriu 
amb professors com ara Emma Vilarassau, 
Xicu Masó, Joan Vàzquez i Míriam 
Escurriola, entre d’altres. Ha participat 
en diversos curtmetratges i espectacles 
de caire més amateur. Pel que fa a la 
direcció, ha participat com a assistent 
de direcció a espectacles com Nit de Reis 
(Pau Carrió, 2016) i Cyrano (Pau Miró, 
2017). El Chinabum és la seva primera 
obra com a dramaturga.

lola Rosales

En cartell
Fins al 04/11/2018
Ofici de tenebres
de Joan Rusiñol
Direcció: Joan anguera
Amb Paula blanco, Pep Ferrer, albert Prat i Fina Rius
Sala Beckett

blues
de Sergi Pompermayer
Direcció: norbert martínez
Amb Gemma brió, Eduard buch, Esmeralda colette i Xicu masó
Sala Beckett i la Brutal

Propers espectacles
del 07 a l’11/11/2018
amnÈ(i)S(T)ia
de chokri ben chikha
Coreografia: laura neyskens
Amb graduats de dramatúrgia i d’interpretació de l’Institut del 
Teatre
Institut del Teatre i Action Zoo Humain

del 14/11 al 08/12/2018
una lluita constant
de carlota Subirós i la Ruta 40 
Direcció: carlota Subirós
Amb alberto Díaz, albert Prat, alba Pujol i maria Ribera
La Ruta 40 i Temporada Alta amb el suport de la Sala Beckett

del 15/11 al 02/12/2018
la benvinguda
de marc Guevara
Direcció: mònica bofill
Amb marta bayarri i Santi Ricart
Obskené amb el suport de la Sala Beckett

Cia resident 
aquesta temporada

cursos de tardor amb places disponibles
cursos avançats d’escriptura i dramatúrgia 
Construir ficcions, destruir realitats (formes de 
representació del món en teatre i més enllà), amb Davide 
carnevali 
Lies & Magic, amb bonn Park

cursos i tallers d’interpretació
Viewpoints: Microcosmos / macrocosmos, amb carlota Subirós

creació i direcció escènica
Una arquitectura de la catástrofe, amb Rafael 
Spregelburd
Acció, paraula, interpretació i escenificació, amb 
marilia Samper
La posada en escena amb dispositius digitals, amb Àlex 
Serrano

Filosofia i teatre
La llengua de l’esgotat (Beckett i les variacions 
Deleuze), amb marcel bagaria i Pere Torrell


