
LA MARCA PREFERIDA 
DE LAS HERMANAS 
CLAUSMAN

Anys 90. Petita ciutat al sud de Catalunya. 
La Sara i la Valentina, dues adolescents 
filles d’exiliats polítics de la dictadura 
argentina, juguen a representar la 

història dels seus pares dins el petit menjador 
de casa seva. A fora, la moda de les marques i 
les cançons d’Eurovisió, a dins, l’habitació 
de la mare roman gairebé sempre tancada.  
 
La marca preferida de las hermanas Clausman es 
va estrenar l’any 2010 al Teatre Tantarantana.   
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Una producció del Teatre 
Tantarantana amb el suport de la 
Sala Beckett

Espectacle en castellàAquest espectacle diposa de servei d’acollida 
d’infants els diumenges 19 i 26 de maig de 
17:30h a 19:30h. És necessari reservar el 
servei amb antel·lació.
Més informació: www.salabeckett.cat
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Amb el suport de: Amb la patrocini de:

Glòria Balañà i Altimira Victoria Szpunberg
Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia 
a l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis 
Teatrals per l’UAB, l’IT i la UPF.
Amplia la seva formació amb cursos de 
Dramatúrgia i Interpretació a la Biennal de 
Venècia (Jan Lauwers, Anna Bogart), l’Obrador 
de la Sala Beckett (Javier Daulte, Claudio 
Tolcachir, J.S. Sanchis Sinisterra, entre 
altres) i al Festival Internacional de Sitges- 
SGAE (Yves Lebeau).
Des del 2012 és professora de l’Especialitat 
d’Escenificació i Interpretació a l’Institut 
del Teatre de Barcelona. També imparteix 
classes de direcció escènica a l’Obrador de la 
Sala Beckett.
Forma part del consell de redacció de la 
revista (Pausa.) Quadern de teatre contemporani 
de la Sala Beckett des de 2007.
Ha dirigit diversos espectacles de textos 
contemporanis (Les cadires d’E. Ionesco, Cloud 
nine de C. Churchill, Boys don’t cry de V. 
Szpunberg, Elèctrics de Pau Miró, Pulsió de 
F.X. Kroetz...) i ha fet d’ajudant de direcció 
en nombrosos muntatges amb Ramon Simó, Carles 
Alfaro, Àlex Rigola, entre altres. També ha 
escrit i dirigit dramatúrgies per a l’escena de 
figures femenines com Clara Campoamor i Simone 
de Beauvoir i els textos dramàtics Elecktra i 
M. Bovary, publicat a la revista Escena.

Dramaturga i professora de dramatúrgia a 
l’Institut del Teatre i a l’Escola Superior de 
Coreografia de Barcelona. 
L’any 2000 és convidada a la Residència 
Internacional del Royal Court Theatre amb 
la seva primera obra. A partir d’aquell 
moment, les seves obres s’han estrenat a 
diversos festivals i teatres nacionals i 
internacionals. 
A banda de la seva carrera com a autora, ha 
col·laborat amb diferents coreògrafs, ha 
signat dramatúrgies i adaptacions teatrals, 
ha treballat com a directora i ha escrit peces 
per a ràdio i instal·lacions sonores. També ha 
participat en projectes de Teatre i Educació i 
ha estat col·laboradora de l’Escola de teatre 
social Patothom. 
El 2013 va rebre el Premi Max a l’autoria 
teatral catalana. 
Entre les seves obres destaquen Entre aquí y 
allá -Lo que dura un paseo- (RESAD, Madrid, 
Royal Court de Londres, 2000), Esthetic 
Paradise (Sala Beckett – Festival Grec, 2004), 
La màquina de parlar (Sala Beckett, 2007, i 
El Maldà, 2017), El meu avi no va anar a Cuba 
(Festival Grec – Sala Beckett, 2008), La marca 
preferida de las hermanas Clausman (Teatre 
Tantarantana, 2010), Boys don’t cry (Festival 
Grec-Teatre Lliure i Tantaranta, 2012), 
L’onzena plaga (Teatre Lliure, 2015) i Balena 
blava (amb composició musical de Raquel García 
Tomás, Teatre Nacional, 2017). 
Aquesta temporada és autora resident de la 
Sala Beckett on estrenarà la seva darrera obra 
Amor mundi (Festival Grec 2019) i ha guanyat 
la beca del Laboratorio SGAE per escriure el 
seu proper text.

Fotografia: Kiku Piñol

Fotografia: Sala Beckett

Vine a veure Amor mundi de 
Victoria Szpunberg a un 
preu especial
Del 27/06 al 28/07 l’autora presenta el seu text de nova creació dins del 
Grec 2019.

Aconsegueix entrades anticipades a preu reduït 
(només fins al 16 de juny)*: 

14,80€ 20,80€

* Aquesta promoció és vàlida per a les funcions fins al 14 de juliol


