
les supertietes

la Queralt, una investigadora peculiar, serà 
tieta. Això l’alegra molt però al mateix 
temps l’entristeix perquè creu que no ho 
sabrà fer.  

Per això sol·licita ajuda a les seves amigues de 
sempre, la Magda, una empresària de mitjons, i 
la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són tietes 
des de fa molt de temps. La Queralt descobrirà 
amb els contes, la màgia i les seves amigues com 
ser una SUPERTIETA. Voleu veure si se’n surt? 

Fitxa Artística
Dramatúrgia: Anna Maria ricart (a 
partir de Contes infantils contra tot 
pronòstic d’empar Moliner)
Direcció: Mònica Bofill

Repartiment: Queralt Casasayas, Magda 
puig i Bàrbara roig*

*En algunes funcions ilona Muñoz i 
Mercè Boher també participen en el 
repartiment

Vestuari i espai escènic: Montse 
Herrera
Il·luminació: sergi torrecilla
Espai sonor: Mònica Bofill
Música: Arnau Vallvé
Vídeo i imatge: Clara Vallvé
Veu en off: Joël Mulachs
Coreografia: Meri Bonet
Tècnic: pepo Carreras

Durada: 50 min

una producció de les Bianchis

Agraïments: robert González, Andreu 
Martínez, els pirates teatre
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d’Anna Maria ricart 
a partir de Contes infantils contra tot pronòstic d’empar Moliner
Dissabte 24/11 i 01/12, 17h. Diumenge 25/11 i 02/12, 18h.

Fotografia: Clara Vallvé

Per primera vegada, la Sala Beckett proposa espectacles 
familiars. Amb l’objectiu d’oferir una programació 
de qualitat als espectadors del futur, proposem dos 
muntatges de Les Bianchis, una companyia de referència 
en el teatre per a nens i nenes. El mes de març es 
podrà veure Les Clinck, de la mateixa companyia.

Del 18 al 31/03/2019
les Clinck
de Cristina Clemente
Direcció: ricard soler i Mallol
Amb  Queralt Casasayas, Magda puig i 
Bàrbara roig
Les Bianchis

Per primer cop, 
teatre familiar a La Beckett



L’Empar Moliner es va donar a conèixer 
amb el recull de relats L’ensenyador 
de pisos que odiava els mims, al qual 
va seguir la seva primera novel·la, 
Feli, esthéticienne, que li va
valer el Premi Josep Pla de l’any 
2000. Posteriorment ha publicat els 
volums T’estimo si he begut (Premi 
Lletra d’Or 2005), Busco senyor 
per amistat i el que sorgeixi, 
¿Desitja guardar els canvis? i No 
hi ha terceres persones. Col·labora 
habitualment en diferents mitjans de
comunicació, de ràdio, televisió i 
premsa escrita.

empar MolinerQuan vam acabar el nostre anterior espectacle La 
filla del senyor Bianchi, sentíem que alguna 
cosa havia de continuar. Sentíem que havíem 
aconseguit fer un espectacle de petit format 
dedicat als més menuts però amb certa picada  

 d’ullet pels que els acompanyen.
De seguida ens va caure a les mans Contes infantils 
contra tot pronòstic de l’Empar Moliner.
Què ens va atrapar d’aquest llibre? Sobretot que 
els protagonistes d’aquests contes no són princeses 
enamorades ni tampoc són llops dolents, els 
protagonistes dels contes de l’Empar són objectes 
quotidians, són un llençol, són uns mitjons, és 
un semàfor, etc. Objectes que l’infant coneix 
perfectament ja que hi conviu diàriament.
Aquests contes ens van recordar, en certa manera, als 
Contes per telèfon de Gianni Rodari, d’on partia el 
nostre primer espectacle. Tots dos llibres són contes 
que explica un pare o mare a la seva filla, i això 
ens va semblar molt entranyable i ens va fer néixer 
la idea de la figura de la tieta. Les tres actrius 
d’aquesta companyia ho som i ens encanta ser-ho i vam 
pensar que seria una bona manera de fer un homenatge 
a la figura de la “supertieta” actual, allunyada de 
la imatge de “les tietes” d’abans. Aquesta figura la 
utilitzem com a eix transversal de l’espectacle i ens 
servei d’excusa per explicar els contes de l’Empar 
Moliner d’una manera teatralitzada.
                 les Bianchis

Fotografia: Dani Codina

en cartell
Fins 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

Fins 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

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia 
per l’Institut del Teatre de Barcelona 
i en Ciències de la Informació per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Entre les adaptacions i dramatúrgies 
que ha realitzat hi ha Infaust, a 
partir del Faust de J. W. Goethe 
(Teatre Akadèmia 2018), El metge de 
Lampedusa, a partir del llibre de 
memòries Lacrime di sale de Pietro 
Bartolo i Lidia Tilotta (Temporada 
Alta-Teatre Lliure 2017) i Jane Eyre. 
Una autobiografia, adaptació de la 
novel·la homònima de Charlotte Brontë 
(Teatre Lliure 2017). Ha guanyat el 
Premi MAX 2015 a la millor adaptació 
teatral per Fuenteovejuna. Breve 
tratado sobre las ovejas domésticas, 
a partir del clàssic de Lope de Vega 
(Fira de Tàrrega 2014). En l’àmbit 
del teatre familiar ha realitzat la 
dramatúrgia de Les Supertietes, basat 
en els Contes contra tot pronòstic 
d’Empar Moliner (Círcol Maldà 2015), 
Premi Fundació Catalunya – La Pedrera 
a la Mostra d’Igualada 2016. També ha 
fet, conjuntament amb Marc Chornet, 
les dramatúrgies de Romeu i Julieta 
(La Seca-Espai Brossa 2016, Menció 
especial al VII Almagro OFF) i Yerma 
(Teatre Akadèmia 2017).
És autora dels textos El senyor petit 
(teatre familiar, Temporada Alta 
2018), Barbes de balena (El Maldà 
2017), Només en queden restes, de la 
capa de superheroi, monòleg inclòs a 
l’espectacle col·lectiu i solidari 
De Damasc a Idomeni (Teatre Lliure 
de Montjuïc 2016), La fórmula de la 
felicitat  (Sala Atrium 2015), Flors 
carnívores (Sala Atrium 2013) i La 
llista (Àtic22/Teatre Tantarantana 
2013). 

Anna Maria ricart

les Bianchis
Les Bianchis està formada per la Magda, la 
Queralt i la Bàrbara. Es forma a finals del 2012, 
amb l’objectiu d’apropar el teatre a un públic 
familiar, fer un teatre per a tota la família on 
els pares no acompanyin els nens al teatre, sinó 
que ells també hi vagin a gaudir. El seu primer 
espectacle és La filla del senyor Bianchi, a 
partir de Contes per telèfon de Gianni Rodari, 
ha estat representat arreu de Catalunya tant a 
teatres, escoles, biblioteques, festivals, etc. 
El seu segon espectacle Les Supertietes, basat en 
Contes infantils contra tot pronòstic, d’Empar 
Moliner, estrenat el 2015, porta tres anys de 
gira i va guanyar el premi del públic de la 
Mostra d’Igualada del 2016. A l’abril del 2018 
estrenen el seu tercer espectacle, Les Clinck, a 
la Mostra d’Igualada.     

Cia resident 
aquesta temporada


