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La Barni i El projecte dels bojos
EL SEGON ESPECTACLE D’UNA COMPANYIA EMERGENT

Amb “Ojos Verdes” va obtenir diferents premis i nominacions

l projecte dels bojos és el
segon espectacle de la
jove companyia La

Barni Teatre. La seva primera
obra "Ojos Verdes. Miguel de
Molina in memoriam" es va con-
vertir en tot un éxit de crítica i
públic. 
Amb dues programacions al
Brossa Espai Escènic, una gira
per diferents ciutats de
Catalunya i la seva presentació a
Madrid, l'espectacle va acon-
seguir dues nominacions als
Premis Butaca (Millor Actor de
Musical i Millor Musical) i dos
premis en la darrera edició Pre-
mios Teatro Musical 2010 en les

categories de Millor Actor Pro-
tagonista (Marc Vilavella) i Mil-
lor Actor de Repartiment (Albert
Mora), a més d'altres tres nomi-
nacions en les categories de Mil-
lor Direcció Musical, Millor
Musical i Millor Direcció.

Nou musical
Després de l’ èxit de crítica i públic
obtingut amb Ojos Verdes, i conti-
nuant amb la línia encetada 
d’aposta pel teatre musical de
creació, neix El Projecte dels
bojos.
En el marc de la cartellera
barcelonina, que els darrers anys
gaudeix de bona salut pel que fa

al teatre musical, i on hi con-
viuen diferents formats que es
complementen, El projecte dels
bojos és un espectacle que en-
caixa en un format alternatiu a
les grans produccions. 
Tot l’equip creatiu i artístic va
estar immers en els assajos
d’aquest nou espectacle durant
mesos en un procés de creació
tant artístic com musical que va
culminar amb l’estrena a l’Alme-
ria Teatre, de Barcelona,  del 31
de gener al 13 de març de 2011.

E
Marc Vilavella i Marc Sambola són els fundadors de la companyia de La Barni Teatre.
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Combinació de diferents codis i gèneres
La història: un projecte en comú
ÉS DIFÍCIL NO TORNAR-SE BOIG EN AQUEST MÓN DE BOJOS

avant el perill que corre
El Voilà! per poder con-
tinuar obrint les seves

portes cada dia, els bojos el.la-
boraran un projecte comú per in-
tentar evitar el tancament defini-
tiu d'aquest espai. Un projecte
que impactarà sobre la seva
rutina, i canviarà la direcció i el
punt de vista de les seves vides. 

Els mitjans de comunicació
Aquest projecte serà la creació
d'un espectacle de cabaret que
utilitzarà com a eix vertebrador
de denúncia la premsa escrita i
d'altres mitjans de comunicació,
que suposadament defineixen i
estructuren el món on vivim.  En
aquest cabaret ens mostraran el

seu propi diari, la seva visió de
com són les coses i com haurien
de ser. Però ser “boig” no vol dir
ser perfecte. Així doncs, a
mesura que avança la preparació
del cabaret, anirem descobrint
que als mateixos personatges no
els és tan fàcil ser coherents amb
els seus ideals.  El seu discurs
serà qüestionat per les seves
pròpies accions en la vida quo-
tidiana. Les dificultats per viure
com un vol viure faran trontollar
les seves denúncies, perquè és
complicat compaginar la pròpia
utopia amb la d'un altre, perquè
som racionals però també impul-
sius. Perquè és molt difícil no
tornar-se boig en aquest món de
bojos.

Forma i contingut
La proposta de llenguatge es-
cènic és la combinació de diferents
codis i gèneres. El discurs i
l’estructura narrativa de l’obra
(fragmentada i amb confusions
temporals) propicien els con-
trastos i les fusions estilístiques. 
El projecte dels bojos és alhora
comèdia i drama, tragèdia i farsa,
realisme i abstracció. La lucidesa
dels bojos ens porta cap a la re-
flexió i el deliri, la denúncia i la
introspecció, la poesia i el
patetisme. 
Qualsevol límit formal queda
desdibuixat per la capacitat ex-
pressiva dels cinc personat-
ges.“Morir, dormir, potser
sommiar...” Tot és possible.

D



Cinc personatges “bojos”
PROTAGONISTES AMB UNA VISIÓ DIFERENT DEL MÓN

Incorformistes, utòpics, somniadors...
ada loco con su tema. Els cinc personatges
d’ El projecte dels bojos, coincideixen en  el
bar El Voilà! per motius diversos, ja que
cadascú prové d’un tipus de vida i d’una

relació amb el món quotidià diferent. Tenen, però,
un punt en comú: són “bojos”.  
El que els fa bojos és el fet que la percepció que

tenen del món que viuen, allò que pensen, allò que
senten, el que fan, el que els interessa o desitgen, no
correspon a allò que el propi Món els diu que hauria
de ser. Tenen la sensació de viure en un món que no
és el seu. Són bojos perquè no són “com tothom”.
Ells, en canvi, entenen que és el Món el que està boig,
i probablement, tan l’un com els altres tenen raó. 
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C
Bogeria: Maníac depressiu

Realitat: Propietari de El Voilà! i - al igual que el seu bar- ja no
és el que era. Tendeix a ofegar-se amb un got d’aigua (o de
whisky, més aviat). És malhumorat, malparlat i antipàtic. Cada
dia llegeix les necrològiques del diari i això és l’única cosa que
el fa sentir viu.
Utopia: A estones viatjar temps enrera, a estones desaparèixer
definitivament del planeta per trobar-se, per fí, amb aquells que
ja no hi són.
Beu:Whisky de Malta. 

Bogeria: Obsessiva compulsiva

Realitat: Funcionària de l’Ajuntament, mare de família, esposa,
nora, filla; molt títols que amaguen la vertadera essència d’aquest
personatge: una sensibilitat empresonada darrera una capa -con-
sistent i resistent- de cinisme i frivolitat.
Utopia: Llançar-se per un barranc amb un cotxe i una amiga.
Beu: Gintònic i, a vegades, whisky de Malta. 

Bogeria: Histriònic

Realitat: És el client més fidel de El Voilà!. Fa tots els possibles
per convertir cada segon de la seva vida en una realitat més bril-
lant, més esperançada i més divertida. És actor. Té un magnet-
isme innegable i un narcisisme esgotador.
Utopia: Hauria volgut néixer en qualsevol època revolucionària
com a gran líder que deixa empremta en les pàgines de la història.
Beu: La seva beguda canvia en funció del seu referent setmanal. 
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El Voilà!, l’espai on transcorre la història
La memòria de la matèria

‘espai on se situa la història és un bar en el
seu moment bohemi de manera activa però
ara en decadència: el Voilà!. 

Cada racó conté, en forma de fotografies, cartells,
llibres, diaris i d’altres objectes, mil i un records de
moments viscuts en aquest lloc “màgic” per un munt
d’artistes, filòsofs, pensadors, revolucionaris, escrip-
tors i d’altres, que d’alguna manera han deixat la
seva emprenta en aquest petit espai en forma d’ ob-
jectes viscuts, de matèria amb memòria. 

Font d’inspiració
El Voilà! inspira moviments socials, estètics i cultur-
als, que tenen a veure amb la lluita per les llibertats
i el pensament lliure, amb l’inconformisme i la re-
cerca del món ideal, amb els somnis i les utopies... 
Aquest espai (que podria ser l’actualment en perill
Pastís o el desaparegut Abracadabra) és un contrast,

una font d’inspiració, una espècie d’oasi  enmig d’un
món que evoluciona tan ràpid i de manera tan agres-
siva, que gairebé no te temps, ni eines, per 
aturar-se a pensar cap a on evoluciona i si realment vol
anar en aquella direcció.

L

Bogeria: Esquizofrènica paranoica

Realitat: Treballa al videoclub propietat de la seva àvia. La màx-
ima felicitat que coneix és la de les pel·lícules que l’acompanyen
des que era petita. Ara, que els videoclubs estan a punt de de-
saparèixer, haurà de trobar un altre camí.
Utopia: Tap, step, shuffle, hop, buffalo,...
Beu: Te. 

Bogeria: Esquizofrènic hefebrènic

Realitat: No sabem qui és ni d’on ve. Està de pas. De moment
dorm a El Voilà! Viatja pel món des de fa anys. Està acostumat a
viure amb poc. No té preocupacions aparents. Té una saviesa que
contrasta amb la seva joventut. És observador i silenciós, però
sovint parla quan dorm...
Utopia: “Per què tenir una utopia? Si tens un somni, per què no
viure’l? No hi ha perill”
Beu: Tot allò que li tregui la sed. 



Utopia i disidència
ENTRENAMENT DE LA COMPANYIA I DRAMATÚRGIA ACTORAL

Eines per a la creació

l teatre és alguna cosa més que la paraula
escrita. Alguna cosa més que l’acció siste-
matitzada en un llibret, una dramatúrgia o

un esquema argumental. Segurament per arribar fins
aquí els grans creadors, seguint diversos camins, no
han oblidat mai el fet que el teatre es crea a la
sala d’assaig, sobre un equip humà i especial-
ment en aquest projecte sobre uns intèrprets.
Seguint la línia de treball de la creació contemporània, el
text serà una estructura per treballar a la sala. A través de la
improvisació i del propi imaginari de tots els intèrprets, els
personatges i les situacions aniran prenent forma.

Mètode de creació
Prendre forma es donar vida a unes idees, és sobre-
tot donar “cos” a un discurs. I per donar i trobar
aquest cos és necessari que la companyia com-
parteixi un entrenament actoral i un sistema de
creació basat en la improvisació i la dramatúrgia actoral.
El treball sobre els personatges, amb trets arquetípics

però amb un ampli univers per a la construcció del
rol, ha estat acompanyat amb el treball de recerca i
generació de situacions entre ells, basades en
l’esquema argumental però també obrint el camp d’expe-
rimentació al concepte que vertebra el projecte: la utopia.

El cos i el teatre dansa
S’ha sistematitzat un entrenament basat en el treball corpo-
ral de la pedagogia Lecoq i el teatre dansa i s’ha treballat
sobre la dramatúrgia actoral seguint els sistemes de treball
de creació sobre el cos, el text, la música i el moviment.
Les grans paraules, les metàfores, els conceptes...
han de concretar-se i fer-se experiència escènica.
Però és des del món de la companyia, del conjunt
concret i humà, que el muntatge ha esdevingut una
proposta concreta i única. Aquest tipus de línia de
creació, potser més propera a la dansa o al teatre
físic, conviu amb el format i el codi-llenguatge de la
proposta per tal d’aportar al gènere musical també
una nova via per a la creació.
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Personatges en acció
LABORATORI DE CREACIÓ

Treball de recerca i improvisació
ls actors Quim Dalmau, Laia Martí i Míriam
Escurriola són tres dels treballadors
d’aquest especial laboratori que ha engegat

La Barni Teatre. Sota el títol de Entrenament actoral
i creació de situacions presenten el seu mètode de
treball que ha tingut com a objectiu portar els actors
a un coneixement pràctic i sensorial del seu personatge. 

La proposta
La proposta que han ofert ha tingut com a punt de
partida la història dels personatges, amb els trets
predeterminats que se’ls ha atorgat: caràcter, neu-
rosi, psicosi, antecedents vitals. La feina ha consistit
en plasmar tots aquests trets a l’escena. El mitjà per
fer-ho no ha estat altre que la improvisació. S’han

situat aquests personatges en diferents situacions in-
ventades que tenen o no a veure amb la història a
explicar per  fer una recerca interpretativa. D’aque-
sta manera, s’han pogut veure els personatges en
una entrevista de feina (sobre la qual es treballa el
comportament i caràcter del personatge i la seva ex-
pressivitat) així com una aproximació a la trajectòria
vital de cadascun d’ells. 
També els hem vist en una improvisació sobre es-
cenes d’un dia de cada dia de la seva vida, inven-
tades per l’actor. Així s’ha pogut seguir el

personatge per diferents situacions agradables, de-
sagradables, singulars, típiques, públiques, íntimes
etc de la seva vida. L’actor ha sumat així informació
viscuda sobre qui és, què fa i com es comporta el
seu personatge, més enllà del límits de l’acció de
l’obra que s’ha desenvolupat majoritàriament en un
espai únic: el Voilà!.  Hem vist també l’entrada de
cada un dels personatges al Voilà, l’estat en que es
troben a l’entrar al bar (un espai que es revela nec-
essari i màgic) i quina motivació tenen per fer-ho.
Tot això ens ha permés anar veient quines són les
possibles situacions que s’esdevenen al Voilà i assi-
stir a les relacions naixents entre els personatges. 
Tot aquest treball ha estat clau per l’escriptura de
l’obra final. Periòdicament els actors han agafat

també el paper d’escriptors. A través de l’escriptura
automàtica han descobert què s’ha mogut, què hi ha
amagat, que ha despertat en ells just després de fer
una improvisació. Aquest revelador material d’alt
contingut poètic (per les moltes associacions incon-
scients que apareixen) s’ha fet servir també per en-
riquir el text definitiu. Cada actor ha aportat la seva
sensibilitat i personalitat a un personatge que dia a
dia s’ha anat allunyant de la idea inicial esquemàtica
per prendre vida. És aquesta vida que després ha tor-
nat al text i li ha donat forma. 
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uina seria la música del nostre cabaret ac-
tual? Quina és la música de la nostra real-
itat diària? Quina música escoltem en el
nostre d i a  a  d i a ?

Aquestes preguntes són les que, a partir del treball
de laboratori amb els pròpis actors i amb la direcció
de l'espectacle, s’han resolt a mesura que s’han anat
conformant cadascun dels caràcters musicals dels
personatges.

La música de cabaret
Si bé la música de cabaret pertany a un gènere
agosarat i excèntric també és cert que aquesta ex-
centricitat s'ha convertit en normalitat a mesura que
han passat els anys i l'oïda de l'espectador s'ha anat
acomodant a aquest so. Com podriem transgredir,
musicalment, en un cabaret del segle XXI? L’em-
presa que els nostres personatges volen dur a terme
a El projecte dels bojos mostra quin camí s'ha triat
per acomplir aquesta fita de fer un cabaret del nostre
temps.

De Kurt Weill a Andrew Bird
Per tant, tot i que el cabaret ens transporta in-
evitablement al referent de Kurt Weill, compositi-
vament hi ha hagut molta llibertat per aconseguir
aquest format agoserat i excèntric, impulsiu. La
atonalitat, politonalitat, deconstrucció dels motius
de cada pesonatge, recursos tímbrics externs, etc.,
sense oblidar els referents de músics actuals que tre-
ballen o han treballat a partir d'un fomat que
s'apropa al cabaret com podria ser Lonely Drifter
Karen o Andrew Bird . 

El personatge i la seva música
De la bojeria del cabaret a la bojeria de la vida
diària,  també s’ha presentat com un repte mostrar
cadascun dels personatges amb la música que els
acompanya en la seva rutina del dia a dia, i al mateix
temps poder mantenir una cohesió i coherencia 
respectant la línia que separa el format de cabaret
amb el format de realitat.  

Musicalment, a la realitat, s’ha buscat un llenguatge
més proper, tonal, d'estuctures clares i fins i tot ev-
idents. El pop, tan extens com a vegades ambigu,
ha estat la nostra font estilística. Aquest llenguatge
és el que tria cada pesonatge per mostrar al públic la
seva cara més íntima i per tant, a partir de la inves-
tigació de cada caràcter, s’ha configurat les prefer-
encies de cadascun dels cinc pesonatges. 

Versatilitat i riquesa
Així mateix, aquest format amb dues polaritats es-
cèniques, ha permès una gran versatilitat i riquesa.
A través d'aquesta història musical es veuen formats
corals, a duo, a solo i tot un ventall de possibilitats
que trenquen amb el cànon del musical actual.
Perquè el cabaret del projecte del bojos és més
que un cabaret i la convenció queda ben aviat
dil.luida.

El projecte musical
DE LA BOGERIA DEL CABARET A LA BOGERIA DE LA VIDA DIÀRIA

La composició agosarada, excèntrica i impulsiva

Q



TEXT I LLETRES
Laia Martí
MÚSICA

Marc Sambola

APORTACIONS A LA DRAMATÚRGIA:
Xavi Casan

Quim Dalmau
Míriam Escurriola
Gracia Fernández

Marc Pociello
Jordi Silva

REPARTIMENT
Mariona Castillo

La noia del videoclub / “La Beata”
Òscar Mas

El propietari / “El pervertit”
Carme Sanchez

La funcionaria / “La Dictadora” 
Jordi Sanosa

El viatger / “El jove samurai”
Marc Vilavella

El client habitual / “Sr. Carrot”

MÚSICS
Gemma Torralbo - saxos/clarinet

Núria Galvañ - violoncel
Marc Sambola- guitarres

Oriol Roca - contrabaix/baix
Lluís Canet - bateria/percussió

ESPAI ESCÈNIC
Carles Cardelús

AJUDANTS D’ESCENOGRAFIA
Anna Tantull
Jordi Palà

CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA
Miraceti

VESTUARI
Geraldine Zambelli

ESTILISME 
Ca La Noe

DISSENY DE LLUMS
Sergi Cervera

CARTELL
Marina Frank

WEB
Mark Wrafter
FOTOGRAFIA

Clara Bes

AUDIOVISUAL
Míriam Escurriola
PROJECCIONS
Anna Escurriola

PRODUCCIÓ EXECUTIVA LAZZIGAGS
Miquel Agell

PRODUCCIÓ EXECUTIVA LA BARNI
Nacho Melús
Olimpio Valls

REGIDORIA
Guillem Duñó
Virginia Calvo

COREOGRAFIA
Miquel Barcelona

DIRECCIÓ ADJUNTA REALITATS
Quim Dalmau

DIRECCIÓ ADJUNTA CABARET
Míriam Escurriola

DIRECCIÓ MUSICAL 
Marc Sambola

IDEA I DIRECCIÓ
Marc Vilavella
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FITXA ARTÍSTICA
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RECONEGUTS PROFESSIONALS A LA DIRECCIÓ I A L’ESCENARI

Sòlida experiència artística

Òscar Mas, actor

Entre els espectacles en què ha participat destaquen,
entre d’altres: Supertot, amb U de cuc (1976), Marat-
Sade, dir. Pere Planella al Centre Dramàtic de la Gen-
eralitat de Catalunya (1982), El Cafè de la Marina, dir.
Joan G. Schroeder al Centre Dramàtic de la Generalitat
de Catalunya (1983), Cançó d'Amor i de Guerra, dir.
Josep Muntanyès al Gran Teatre del Liceu (1984). La
Flauta Màgica, dir. Fabià Puigserver al Teatre Lliure
(1984). Al vostre gust, dir. Lluís Pasqual al Teatre Lli-
ure (1985). El Retaule del Flautista, dir. Joan Lluís
Bozzo (1996). Cuando Harry encontró a Sally, dir. Ri-
card Reguant (2002). Amb la companyia Dagoll
Dagom: Mar i Cel (1988), Flor de Nit (1992), Histo-
rietes (1993), T’odio, amor meu (1994), Els pirates

(1997), Poe (2003), Mar i Cel (2004). Com a cantant i compositor ha enregistrat els discos Arran d'alba,
(Zafiro-1977) i Àngel caigut, (Picap-1999) i com a cantant i baixista del grup Clacsons, Tot està molt bé, (Dis-
cMedi-2002). Ha doblat diferents personatges a: La Bella y la Bestia, El Rey León, Anastasia, El Geperut de
Notre Dâme, Mulan, La Princesa Cisne, El Príncipe de Egipto, El Señor de los anillos, etc. 

Carme Sánchez, actriu

Estudia la seva carrera musical al Conservatori Supe-
rior de Música del Liceu i a Alemanya. Ha participat
en espectacles musicals de diversos estils i gèneres. En
sarsuela treballa a La Verbena de la Paloma amb Cal-
ixto Bieito i a El dúo de la Africana amb Xavier Albertí.
En teatre musical, a El Somni de Mozart de la compa-
nyia El Musical Més Petit, Mals d'amor d´una gata
francesa al TNC i a Porter Paradis, d´Ever Blanchet.
En òpera clàssica i contemporània participa a diferents
estrenes de compositors catalans com Albert Sardà, Ed-
uard Resina, Eduardo Diago, Xavier Maristany, etc.

També treballa a obres de creació com Bi, Dos Mundos Dos Miradas, de Comediants. Com a cantant ha par-
ticipat en nombrosos concerts amb formacions molt diverses que van des del Lied, la improvisació, música de
cambra, moderna i contemporània. També participa en el doblatge de pel·lícules d´animació i d’altres gèneres. 

Repartiment
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Marc Vilavella, actor

Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Premi al millor actor protagonista en la quarta edició dels Premios
de Teatro Musical 2010 per Ojos Verdes, Miguel de Molina in
memoriam de la companyia La Barni Teatre, de la qual és fun-
dador i director. També ha treballat com a actor sota la direcció de
Gemma Beltran amb la companyia Dei Furbi (Asufre, Homes de
Shakespeare, Tocata i fuga, Divertimento i Scherzo), Teresa De-
vant (Pippi Langstrump), Jordi Faura (Ser un altre), Paul Garring-
ton (Mamma Mia!), Carlos Veiga (Balansiya) i Joel Joan (Porca
Misèria). Ha impartit classes d’interpretació, cant, interpretació
de cançons i tallers de Commedia dell’Arte a les escoles Aules, el
Timbal, Tracart i Escola Memory, de la que actualment és cap
d’estudis. Professor convidat a les V Jornades Formatives de
Teatre del Cercle Artístic de Ciutadella i a la III edició de L’Escola
de l’Espectador dedicada al teatre italià. També participa en el
doblatge de cançons per a dibuixos animats. Actualment també és
coach vocal i escènic a la nova edició de Operación Triunfo 2011.

Mariona Castillo, actriu

Als 13 anys comença a estudiar teatre musical a les Es-
coles Memory i Eòlia i als 15 anys comença a treballar
professionalment a les companyies Zum-Zum Teatre i
Va de Bòlit. Als 19 anys es trasllada a Liverpool per
diplomar-se en Performing Arts Music a la Universitat
de PaulMcCartney, LIPA. Als 21 anys passa a formar
part del repartiment original de Mamma Mia!,musical
que protagonitzarà al costat de Nina durant tres tempo-
rades a Madrid i una a Barcelona. Seguidament inter-
preta a Irene a Què, el nou musical,de Manu Guix, Àngel
LLàcer i Àlex Mañas. Ha participat a les sèries Sagrada
Família, Majoria Absoluta i Temps de Silenci. I al

llargmetratge Aro Tolbukhin, en la mente del asesino, d’Agustí Villaronga. El 2009 composa i produeix el seu
primer disc en solitari, Papallona a la teva mà, alhora que és una de les fundadores del col.lectiu nunArt. En
procés d’obtenir el Certified Master Teacher en la técnica de veu Voice Craft (EVTS), es professora de cant en
centres com Escola Memory o nunArt. Actualment també es coach vocal i escènic a la nova edició de Operación
Triunfo 2011
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Jordi Sanosa, actor

Actualment estudia quart curs d’interpretació a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona, especialitat de text. Ha par-
ticipat en els següents muntatges: En Pólvora, d’Àngel
Guimerà, amb direcció de Sergi Belbel al Teatre Na-
cional de Catalunya (temporada 2006-2007); La gran
nit de Lurdes G. amb direcció de Josep Maria Miró i
Cristina Clemente (2009); La tragèdia de Manet lo
Roig. Taller de Commedia dell’Arte amb direcció de
Lluís Graells a l’Institut del Teatre de Barcelona;
Piscina (sense aigua), de Mark Ravenhill amb direcció
Raimon Àvila a l'Institut del Teatre de Barcelona

(2009); El món del màgic d’Oz amb la Joventut de la Farándula de Sabadell sota la direcció de Quim Carné,
al Teatre Poliorama de Barcelona; L’impostor (Versió del Tartuf de Molière) amb direcció de Frederic Roda a
la Fira de Teatre de Tàrrega (2010); La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, amb direcció de Konrad
Zschiedrich a l'Institut del Teatre de Barcelona (2010). 

Equip creatiu
Marc Vilavella, idea i direcció

Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre de
Barcelona. Premi al millor actor protagonista en la quarta
edició dels Premios de Teatro Musical 2010 per Ojos Verdes,
Miguel de Molina in memoriam de la companyia La Barni
Teatre, de la qual és fundador i director. També ha treballat
com a actor sota la direcció de Gemma Beltran amb la com-
panyia Dei Furbi (Asufre, Homes de Shakespeare, Tocata i
fuga, Divertimento i Scherzo), Teresa Devant (Pippi
Langstrump), Jordi Faura (Ser un altre), Paul Garrington
(Mamma Mia!), Carlos Veiga (Balansiya) i Joel Joan (Porca
Misèria). Ha impartit classes d’interpretació, cant, inter-
pretació de cançons i tallers de Commedia dell’Arte a les
escoles Aules, el Timbal, Tracart i Escola Memory, de la que
actualment és cap d’estudis. Professor convidat a les V Jor-

nades Formatives de Teatre del Cercle Artístic de Ciutadella i a la III edició de L’Escola de l’Espectador ded-
icada al teatre italià. També participa en el doblatge de cançons per a dibuixos animats. Actualment també és
coach vocal i escènic a la nova edició de Operación Triunfo 2011.



Laia Martí, text i lletres

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra
i Art dramàtic a l’Institut del Teatre. Com a actriu ha partic-
ipat en nombroses produccions teatrals, entre les quals
destaquen: Un marit ideal, direcció Josep Maria Mestres
(Teatre Goya), Elèctrics, de Pau Miró, direcció Glòria Bal-
añà (Temporada Alta i Sala Beckett), El casament d’en Ter-
regada, de Juli Vallmitjana, direcció Joan Castells (TNC),
Singapur, de Pau Miró, T6 (Sala Beckett), Entrañas, de

Titzina Teatre, direcció Stefan Metz (Gira per Espanya), Happy hour, de Pau Miró (Gira ), El diable compartit,
de Fabrice Melquiot. Direcció Roberto Romei, La filla del mar, direcció Josep Maria Mestres. (TNC) Ha dirigit
i creat la dramatúrgia de Ha estat un any dolent per als beneits, Assaig obert-creació col·lectiva (Teatre Lliure).
Ha presentat textos seus a la Marató de lectures de la Sala Beckett (Tupinamba) i a l’espai Mamushka (Varia-
cions Bernhard). Ha fet cursos de dramatúrgia a l’Obrador de la Sala Beckett (Javier Daulte, Michel Azama)
i a l’Institut del Teatre (Sergi Belbel, José Sanchis Sinisterra).
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Marc Sambola, música i direcció musical

S’ha format com a músic al Conservatori Professional de Música
de Badalona i a l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMuC). També ha ampliat coneixements instrumentals i teòrics
en l’ambit de Jazz i Música Moderna amb Pep O’Callaghan, Dani
Pérez, Andreu Zaragoza, Ignasi Zamora i Francesc Capella. Ha
composat i arranjat música per a la companyia Kave Kanem (Chor-
las con borlas, Una vella coneguda olor, Íntims 6.0), per a Miranda
La teatre (TRAVeLERS a clown show, estrenat al Festival de teatre
de Den Helder, Holanda), per a la Youth Theatre of Heiloo
d’Holanda (Midzomernachtsdroom), per a la Factoria I.T. de l’In-
stitut del Teatre (Sedientos, de Bárbara Bécker), per a la companyia
Dei Furbi (Asufre), per a Marbisho (Old Records), per a Atzucac

Films (banda sonora de la sèrie Xadom i banda sonora de la sèrie Tramaran anar a Mart) i per a la companyia
La Barni Teatre (Ojos Verdes. Miguel de molina in memoriam), de la qual és membre fundador i director. Nom-
inat com a millor director musical als Premios Teatro Musical 2010 per Ojos Verdes. Miguel de molina in
memoriam.

Quim Dalmau, direcció adjunta

Llicenciat en Art Dramàtic, especialització en interpretació a l’ESAD de
Barcelona. Format amb Txiki Berraondo, Javier Daulte i actualment amb Con-
suelo Trujillo en un post-grau d’arts expressives. Docent d’interpretació a
l’escola Nova Eòlia des de fa cinc anys. Com actor ha treballat amb directors
com Magda Puyo (Hipòlit), Joan Ollé (Sis personatges en busca d’autor i
L’hora en que no sabíem res l’un de l’altre), Tamzin Townsend (Macbeth),
Sílvia Ferrando (La Tempesta i Els Justos), Ramón Simó (Fuenteovejuna),
Sergi Belbel (Dissabte, diumente i dilluns), Sven Erich-Beltov (Leonci i Lena),
Josep Galindo (La ruta blava), Alex Rigola (Juli Cèsar i Santa Joana dels es-
corxadors).



La Barni Teatre
Contacte: 

Marc Vilavella / Marc Sambola
Tel. 680 85 14 96

info@elprojectedelsbojos.com
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Míriam Escurriola, direcció adjunta

Llicenciada en Interpretació per l’Institut del Teatre i en Comuni-
cació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra. Amplia la seva
formació en Commedia dell’Arte amb Carlo Boso i Stefano Perocco
a París. Ha treballat com a actriu dirigida pel mateix Carlo Boso,
Boris Rotenstein, Ana Maestrojuan, Mercè Vila Godoy, Martí Tor-
ras, Raquel Tomás, Jordi Oriol, Jordi Faura, Abel Coll, Cristina
Clemente i Marta Buchaca. Ha estat vinculada com artista resident
a AreaTangent (2007-2008). Està preparant com actriu la peça Un
terròs de sucre de M. Urgell amb ODDF Teatre. Actualment im-
parteix classes de Commedia dell’Arte a l’Escola Memory. Ha im-
partit workshops sobre màscara i moviment a Polònia, Portugal,
Finlàndia, Alemanya i Itàlia. www.miriamescurriola.com


