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Andrea pixelada 
de Cristina Clemente 

Direcció: Marianella Morena 
Amb Borja Espinosa, Àssun Planas, Mima Riera i Roser Vilajosana 

 
Una coproducció de la Sala Beckett, El Pavón Teatro Kamikaze i Teatre 

Principal de Palma 
 

Del 14 de març al 14 d’abril de 2019 
De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h  

Sala de baix  
 

* Col·loqui postfunció d’Andrea pixelada el 20/03/2019  
 

 

Sinopsi 
 
L’Andrea té tan sols 18 anys i 300.000 seguidors al seu canal de 
Youtube “Andrea Pixelada”, en el que es dedica a parlar de llibres. 
Malgrat la seva joventut, l’Andrea té clar com hauria de ser la 
ficció perquè el món fos millor. Però tot el seu món tremola i els 
seus ideals es posen en dubte el dia que descobreix una novel·la que 
explica la seva pròpia vida. 
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Fitxa artística  
 
Autoria: Cristina Clemente 
Direcció: Marianella Morena 
 
Repartiment: Borja Espinosa, Àssun Planas, Mima Riera i Roser 
Vilajosana 
 
Escenografia: Paula Bosch 
Il·luminació: Guillem Gelabert 
Vestuari: Berta Riera 
Música: Clara Aguilar 
Assessoria dramatúrgica de gènere: NUS cooperativa 
Ajudant de direcció: Vicka Duran 
 
 
Una coproducció de la Sala Beckett, El Pavón Teatro Kamikaze i Teatre 
Principal de Palma 
	  



 

5 
 

Text de l’autora 
 
Quan en Toni Casares em va explicar que a la Sala Beckett volien fer 
un cicle dedicat al joves i la ficció, de seguida em va venir al cap 
en món dels booktubers. Els booktubers són youtubers que tenen un 
canal dedicat exclusivament a recomanar llibres. Aquest fenomen de 
joves recomanant llibres per internet em sembla fascinant per 
diferents raons: la primera, perquè és una comunitat on les noies hi 
tenen un gran protagonisme; la segona, perquè moltes d’aquestes noies 
booktubers són, també, escriptores de llibres i, curiosament i 
sovint, escriuen novel·les de ciència ficció, gènere que, fins ara 
estava més associat a escriptors homes. Finalment, em semblava molt 
atractiva la barreja de tres conceptes: cultura, joves i xarxes 
socials. 

Admiro els clàssics, encara que també crec que alguns temes no poden 
abordar-los. Per això vaig acceptar l’encàrrec amb il·lusió i amb 
ganes d’escriure sobre un món que encara no hem vist representat als 
escenaris. La temàtica permetrà abordar el rol de les dones, l’ús 
d’Internet i el capitalisme; i presentar nous conflictes, noves 
relacions i noves maneres de veure el món.  

Després de la trucada del Toni va arribar la notícia que l’obra seria 
estrenada també al Teatro Pavón, teatre que admiro pel seu projecte i 
compromís. I, per últim, vaig saber que Marianella Morena dirigiria 
l’espectacle. La Marianella és dramaturga (No daré hijos, daré 
versos) i directora (Demonios). Amb la Marianella ens hem conegut 
personalment a través de Skype i he vist els seus meravellosos 
espectacles a Youtube. Em sembla que no hi ha millor manera de 
començar juntes aquest projecte. 

 

 

Cristina Clemente  
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Text de la directora 
 

PIXELAR 

Desde la primera vez que leo el título, Andrea Pixelada, no puedo dejar 
de fantasear con el texto y la escena “pixelados”.  También sobre los 
personajes: ¿qué pasa si se pixelan? Veríamos cosas que antes no: el 
subtexto, las capas de la ficción y lo real, el personaje y la actriz 
y el actor, la autora. Si avanzamos ingresan Barcelona y Montevideo, 
también Madrid, Palma y otras ciudades que nos habitan, ¿cómo las 
habitamos?  

Si aumentamos el pixelado sobre Andrea aparecen la madre y su hermana, 
las relaciones cruzadas, las clases y sus alumnos, la ficción adentro 
de la ficción y como cambia de rango o dimensión. Los límites, 
¿fronteras rígidas o vulnerables? Entonces juego mentalmente con el 
pixelado, intento colocarlo en algo concreto, pero lo dejo en mi cabeza 
hasta que estalle, hasta que necesite lo específico; serán los ensayos 
y nuestra forma de pixelar.  

Lo pixelado como orden, como forma de acumulación, qué somos y qué 
mostramos: una de las tantas caras que tenemos. ¿Tenemos tantas caras, 
tantos yoes acumulados? Y sí… Muchos. Cada vez más, cada vez más esta 
contemporaneidad nos exige la multiplicidad de rostros, empleos, 
formas, de utilidades, deseos, servicios. El ser multiplicado, 
expandido, diluido. 

Andrea expone y juega con la honestidad y sus fronteras, la 
conveniencia y el uso de esta para ser o representar, pero difícil que 
no lastime. Ella dialoga con sus mundos, el interior y el externo 
ordenado por otros. Pero en cada decisión, tanto los actores, los 
diseñadores, la autora y desde la dirección, construimos una mirada 
sobre el presente, el que se vive adentro y afuera del teatro, el 
escenario y la platea que se desplazan constantemente, como nosotros, 
como ustedes. 

Marianella Morena 
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Gira 2019 
 

MADRID 

Abril - maig 2019   

El Pavón Teatro Kamikaze  

 

MALLORCA 

Tardor 2019        

Teatre Principal de Palma  
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L’autora 
Cristina Clemente 
 

 

S’ha format a l’Institut del Teatre de Barcelona i a la Sala Beckett. 
Com a dramaturga, ha estrenat Paradise Band (Teatre Lliure, 2007), 
Marc i Paula (Institut del Teatre i Obrador de la Sala Beckett, 
2008), Zèppelin (lectura dramatitzada, Sala Beckett, 2008), Volem 
anar al Tibidabo (Versus Teatre, 2009. Premi Revelació de la Crítica 
de Barcelona), La gran nit de Lurdes G, coescrita i codirigida amb 
Josep Maria Miró (Accèssit al premi Lluís Solà 2008. Versus Teatre, 
2009), La millor obra del teatre català (La Cuina, dins el Festival 
Grec 2009), Vimbodí vs Praga (TNC, 2010), Nit de Radio 2.0 (Sala 
Flyhard i La Villarroel, 2010), La nostra Champions particular 
(Teatre Gaudí, 2012), Consell familiar (Sala Beckett, 2013), Ventura 
(Temporada Alta, 2015), Les Clinck (Sala Beckett, 2019), Lapònia 
(Club Capitol, 2019) i Andrea pixelada (Sala Beckett i El Pavón 
Teatro Kamikaze, 2019). 

L’any 2018 ha estat la guanyadora del Torneig de dramatúrgia de 
Temporada Alta amb l’obra Les ulleres de mirar carregadors. 

En cinema ha coescrit el guió de la pel·lícula Eva. Ha treballat 
també com a guionista a les series: El cor de la ciutat, La Riera, 
Sin identidad i Com si fos ahir.  

Autora formada a l’Obrador de la Sala Beckett, on ha cursat nombrosos 
tallers i seminaris. El 2007 hi va tenir lloc la lectura dramatitzada 
de Zèppelin. El 2013 s’hi va poder veure Consell familiar i el 2019 
Andrea pixelada i Les Clinck. La traducció de les seves obres a 
d’altres idiomes està disponible a www.catalandrama.cat. 
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La directora  
Marianella Morena 
 

 
 

És una de les artistes de l’escena uruguaiana amb més projecció 
internacional. Les seves obres són programades i giren per: Argentina, 
Brasil, Equador, Colòmbia, Veneçuela, EE.UU, Espanya, Alemanya, Xile 
i Mèxic. Inclosa en investigacions uruguaianes, argentines, nord-
americanes, franceses i cubanes. 

Dialoga amb els clàssics des del present personal i polític, en una 
busca d’allò real. Treballa des de l’exposició i utilitza la crisi 
econòmica per desenvolupar un llenguatge propi que domina: capitalitzar 
l’adversitat. Ha estat convocada per institucions públiques, privades, 
uruguaianes i estrangeres, per a projectes de direcció i escriptura. 
És responsable de l’obertura d’espais alternatius, teatre d’apartament 
al seu propi domicili i projectes itinerants parateatrals. Ha tingut 
càrrecs de gestió cultural al govern nacional i departamental de 
Canelones com a directora de cultura artística. 

Premiada per França amb el premi Molière, pel CCE (Centre Cultural 
d’Espanya) en dues ocasions, per la UBA (Universidad de Buenos Aires) 
amb el Premi a espectacle estranger, nominada en dues ocasions als 
premis ACE-Crítica argentina. Va obtenir el BUHO per canal 10 de TV 
oberta uruguaiana. La seva formació actoral l’inicia a Uruguai 
especialitzant-se després a Polònia, França i Argentina. L’Institut 
Goethe la selecciona com a personalitat teatral i la beca a Berlín. 
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Obté beques nacionals com a creadora i ha guanyat subsidis estatals 
pel seu desenvolupament artístic. Ha fet xerrades a universitats 
d’Estats Units, Argentina, Perú, Colòmbia, Xile i França. 

Com a docent ha exercit a l’Escuela del Actor, EMAD, TUD, Escuela 
Musical, Tallers particulars a Uruguai i a l’estranger. 

Porta muntats 24 espectacles, 18 textos propis. 

Actualment és columnista del setmanari VOCES i del Portal de la 
librería Escaramuza. 

Els seus textos dramàtics s’han publicat a Uruguai, Espanya, Cuba i 
Mèxic. 
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Repartiment 
Borja Espinosa 
 

 
Llicenciat en Art dramàtic al Col·legi del Teatre de Barcelona (1997-
2001), també s’ha format a la Sala Beckett amb Andrés Lima, Javier 
Daulte i Rafael Spregelburg, i en la tècnica Meisner amb Javier 
Galitó-Cava. 

Al teatre, l’hem vist recentment a Temps salvatge (dir. Xavier 
Albertí), Calígula d’Albert Camus (dir. Mario Gas), Las brujas de 
Salem d’Arthur Miller (dir. Andrés Lima), Els cors purs de Joseph 
Kessel (dir. Oriol Broggi), Maria Rosa d’Àngel Guimerà (dir. Carlota 
Subirós), L’orfe del clan dels Zhao de Ji Junxiang (dir. Oriol 
Broggi), George Kaplan de Frederic Sönntag (dir. Toni Casares), Una 
historia catalana (dir. Jordi Casanovas), Litus (dir. Marta Buchaca), 
Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet i Jornet (dir. Sergi 
Belbel), Els últims dies de Clark K. d'Alberto Ramos (dir. Jordi 
Casanovas) o Hasta aquí puedo leer (dir. Pau Miró). 

En cine, va ser nominat als Premis Gaudí com a Millor Actor per El 
camino más largo para volver a casa (dir. Sergi Pérez) i també se 
l’ha pogut veure a La hija de un ladrón (dir. Belén Funes), 7 razones 
para huir (dir. Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras), Vulcania 
(dir. José Skaf), La ruïna (dir. Elena Trapé), Peixos al desert (dir. 
Sergi Pérez i Oriol Aubets), Excuses! (dir. Joel Joan) i Anita no 
pierde el tren (dir. Ventura Pons). 
També ha treballat a la televisió en sèries com El Crac, Porca 
Misèria, Plats Bruts, Gran Nord, Kubala, Moreno i Manchón, Ventdelplà 
o El cor de la ciutat de TV3. 
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Àssun Planas 
 

 

 
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i 
doctorada en arts escèniques a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Com a actriu, ha format part de companyies tan emblemàtiques com Els 
Joglars o el TAG di Venezia. També ha actuat a la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico de Madrid o al Teatre Nacional de Catalunya, entre 
d’altres. 
 
Últimament, ha actuat als espectacles Transbord de Sebastià Portell 
(2018-2019, dir. Miquel Górriz), La sorpresa del roscón (2017-2018, 
dir. Paco Mir), d’Elvira Lindo i Paco Mir, Les dones que fumen (2017, 
dir. Araceli Bruch), Un dia d’aquests (2012, dir. Eduard Fernàndez i 
Adrià Aubert), La dona que mirava la tele (2011, dir. Assun Planas), 
de Dolors Miquel o Mort de dama (2006, dir. Rafel Duran), de Llorenç 
Villalonga. 
 
També destaquen els seus treballs televisius, com Merlí (2015-2017, 
dir. Eduard Cortés, TV3), En vida teva (2018, dir. Ferran Bex, IB3) o 
Mossèn Capellà (2009-2010, IB3). 
 
Entre les seves aparicions al cinema cal destacar Cerca de tu casa 
(2015, dir. Eduard Cortés), Katmandú (2012, dir. Icíar Bollaín), Los 
Pelayo (2011, dir. Eduard Cortés), Asunto Reiner (2010, dir. Carlos 
Pérez Ferrer) o Más pena que gloria (2001, dir. Víctor García-León).  
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Mima Riera 
 

 

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona en 
l’especialitat d’Interpretació (Text).  
 
En teatre, l’hem pogut veure a Afanys d’amor perduts de Shakespeare 
dirigit per Pere Planella (TNC, 2019), Esmorza amb mi d’Ivan Morales 
(Sala Beckett, 2018), Paraules Encadenades de Jordi Galceran amb 
direcció de Sergi Belbel (Sala Villarroel, 2017), Vides Privades de 
Noel Coward en una versió de Juan Cavestany amb direcció de David 
Selvas i Norbert Martínez (Teatre Borràs, 2017), El test de Jordi 
Vallejo Duarri dirigida per Cristina Clemente (Sala Muntaner, 2016), 
La Treva de Donald Margulies dirigida per Julio Manrique (La 
Villarroel, 2016), Projecte ADA sobre un text de Marco Calvani 
dirigit per Marta Buchaca (Sala Beckett,  2016) i va ser membre de la 
Kompanyia del Teatre Lliure durant les temporades 2013-2014 i 2014-
2015, en les que va treballar en obres com L’onzena plaga de Victòria 
Szpunberg (2015, dir. David Selvas), Mammón de Nao Albet i Marcel 
Borràs (2015), Mobydick en versió de Marc Artigau dirigida per Juan 
Carlos Martel, Victòria d’Enric V en versió de Pau Carrió (Teatre 
Lliure, 2014) o El caballero de Olmedo dirigida per Lluís Pasqual. 
 
En televisió ha treballat a Nit i Dia de Lluís Arcarazo i Jordi 
Galceran amb direcció de Manuel Huerga i Oriol Paulo (Televisió de 
Catalunya i Mediapro, 2016/2017) i Cites de Pau Freixas (Televisió de 
Catalunya i ARCA Audiovisual, 2015/2016). 
 
Al cine, l’hem vist a Durante la tormenta d'Oriol Paulo (2018), El 
árbol sin sombra de Xavi Miralles (2012) i La nit que va morir 
l’Elvis d’Oriol Ferrer (2009).	  
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Roser Vilajosana 
 

 

Formada al Col·legi del Teatre amb Pere Ferran, Màrius Hernández i 
Alberto Díaz, i a l’estudi per a l’actor de Laura Jou amb Isaac 
Alcalde, Marc Martínez, Iván Morales i Jorge Yamam entre d’altres 
cursos. 
 
En teatre l’hem pogut veure a ESCORIA de Juan Frendsa (Nave73, 2018), 
Terra Baixa de Àngel Guimerà. Dir. Pepa Calvo. Cia. Teatre del 
Repartidor (2017), Sueño de una noche de verano, versión Deisy 
Portaluppi de Iván Morales (Almeria Teatre, 2016/17), Columbine at 
sun de Jorge Yamam (Teatre Almeria, 2015), Cròniques de nits 
senceres, de dies sencers de Xavier Durringer. Dir. Alberto Díaz. 
(Teatre Porta4, 2013), Misteri de Dolor de Adrià Gual. Dir. Manel 
Dueso (Teatre Nacional de Catalunya, 2010), Celebración (Festen) de 
David Eldridge. Dir. Josep Galindo (Teatre Romea y gira estatal, 
2005/06), Sis personatges en busca d’autor de Luigi Pirandello. Dir. 
Joan Ollé (Teatre Lliure, 2004), Macbeth de William Shakespeare. Dir. 
Calixto Bieito (Teatre Romea, gira estatal i Londres, 2002/03). 
 
A televisió, l’hem vist a Com si fos ahir, Nit i dia, Olor de colònia 
o La Sagrada Família de TV3. 
 
En cine, ha fet Sabates grosses (dir. Ventura Pons, 2017), Los del 
túnel (dir. Pepón Montero, 2017), Oh, quina joia! (dir. Ventura Pons, 
2016), Los niños salvajes (dir. Patricia Ferreira, 2012) 
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Organitzen: 

 

                      

 

Amb el suport de: 

 

 

  

 
 

Amb el patrocini de: 

 

 

Més informació  

www.salabeckett.cat 

Contactes: 
 
Roser Soler 
Cap de producció i distribució 
Tel. +34 93 284 5312 / +34 609 892 308 
rosersoler@salabeckett.cat 
Àlex Batlle 
Producció i distribució 
Tel. +34 93 284 5312 / +34 647 668 694 
alexbatlle@salabeckett.cat 
Luis Martí 
Direcció tècnica 
Tel. +34 93 284 5312 
luismarti@salabeckett.cat 


