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SINOPSI
Un dels drames més coneguts d'Àngel Guimerà es
converteix en un nou musical, un espectacle
multidisciplinari que combina text, cançons i moviment per
explorar conceptes com la identitat i la diferència.

El 1899, quan ja havia dut a escena els que avui són grans clàssics del teatre català com
Maria Rosa o Terra baixa, Àngel Guimerà va estrenar La filla del mar, la història d'una
nena, única supervivent d'un naufragi en el qual moren els seus pares, que arriba a les
platges d'un poble de la costa. L’Àgata ha crescut com a germana de la Mariona acollida
per la seva família, però això no ha evitat els conflictes derivats de la discriminació i la
resistència de la comunitat a incorporar la diferència. La recent tornada a la comunitat de
Pere Màrtir, serà l'objecte de discòrdia amorosa que desfermarà la tragèdia. 
Amb aquest material com a punt de partida, La Barni Teatre traspassa la barrera del
temps i en fa una revisió que posa en primer terme els elements essencials i universals
de la història per preguntar-se i preguntar-nos de quina manera tractem els qui
considerem diferents, com condiciona la nostra identitat l'entorn social en el qual vivim i
per què ens comportem de la manera que ho fem. Una proposta de teatre musical que
vol acostar un dels grans clàssics del teatre català al públic dels nostres dies. 
Amb la complicitat de Jaume Viñas com a dramaturg per aquest projecte, han imaginat
l’espectacle Marc Sambola, Marc Vilavella i Gracia Fernández, directors artístics de La
Barni Teatre, una companyia nascuda l'any 2006 i que ha creat espectacles com Ojos
verdes. Miguel de Molina in memoriam (2007), El projecte dels bojos, una utopia musical
(2011), Le llaman copla (2012) o Tan bonica aquesta nit (2014).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amb La filla del mar, estrenada l'any 1899, Àngel Guimerà, aconsegueix una obra que en
els seus elements essencials transcendeix el seu temps, esdevé universal, i que avui dia
ens posa davant del mirall per fer-nos reflexionar sobre qui som, què estem fent, i per què
ens comportem com a societat d’aquesta manera. 

Com tractem al que és diferent? Què hi ha de racional i d'instintiu en el comportament
humà? Com la nostra identitat es veu condicionada per la mirada de l’entorn social?
Aquesta història permet submergir-nos en les profunditats i contradiccions de la condició
humana al voltant de conceptes com la IDENTITAT, la DIFERÈNCIA i la PERTINENÇA.

La Barni Teatre aposta per un llenguatge escènic contemporani i multidisciplinari que
apropi aquest gran clàssic de la nostra tradició teatral a la mirada de l'espectador actual. 

LA FILLA DEL MAR, AVUI? 
 
Aquest clàssic del nostre repertori dramàtic, que potser algú va descobrir fent una sortida
al teatre amb l’escola, no deixa de ser un fonament de la teatralitat popular que ha
evolucionat fins als nostres dies. És UN DELS NOSTRES CLÀSSICS, una peça que
forma part del que amicalment en podríem dir «els nostres Shakespeares». 

La Barni Teatre arriba a La filla del mar, d’Àngel Guimerà, seguint la línia encetada en
espectacles anteriors de redescobrir i apropar a l’espectador d’avui materials escènics i
musicals d’arrel popular i autòctona. L’interès recau, per una banda, en el magnetisme
evident que l’obra desprèn a través dels seus personatges i les seves trames, la FORÇA
DRAMÀTICA de les passions humanes construïdes a l’obra. I, per altra banda, en el
descobriment d’un debat ideològic sobre la VIGÈNCIA de l’autor i la seva obra. Així doncs,
encarem el projecte de l’adaptació de La filla del mar, sumant-nos al convenciment del fet
que la vigència de l’obra d’Àngel Guimerà avui dia passa per una REVISIÓ, necessària i
profunda, de la dramatúrgia i posada en escena, que posi en primer terme els ELEMENTS
ESSENCIALS I UNIVERSALS de l’obra i els seus personatges.

«Nosaltres creiem en la vigència del teatre guimeranià de cara al nostre futur immediat.
És més, ens atreviríem a afirmar que, en el cas que estiguéssim convençuts de la seva
total manca de vigència, diríem que seria una obligació nostra fer-lo esdevenir vigent a
través d’una reestructuració dramatúrgica intel·ligent, ideològicament compromesa i
estèticament avançada. Pensem que ha arribat el moment de revalorar Guimerà com a
autor teatral. Opinem que ell és la nostra tradició millor, entre altres coses perquè no en
tenim d’altra i creiem que és tasca nostra assumir aquesta tradició, encara que
estèticament i ideològicament ens en trobéssim molt allunyats, si no ens enfrontem a la
nostra tradició de manera oberta i decidida i mirem de fer-la nostra i operant, correm el
risc de caure en el més trist dels colonialismes, podem perpetuar per sempre més aquest
colonialisme en què estem immersos des de fa molts anys».

Ricard Salvat
 

Algunes bases crítiques per a una possible reestructuració
dramatúrgica de l’actual teatre de Guimerà.

 



DE QUÈ ENS PARLA LA FILLA DEL MAR?

L’argument de l’obra es basa en els conflictes derivats de LA DISCRIMINACIÓ i la
resistència de les comunitats establertes a INCORPORAR LA DIFERÈNCIA i es complica
a partir del moment que es forma el TRIANGLE AMORÓS dels tres protagonistes. 

Endinsant-nos en la història d’Àgata, Mariona, Pere Màrtir, veiem que el nucli de la peça,
el que tots aquests éssers humans comparteixen és LA POR A ALLÒ DESCONEGUT, al
canvi, a la incertesa. És d’aquí d’on neix el rebuig a Àgata, i l’amor-odi a Pere Màrtir. I és
en aquestes situacions de por on el comportament humà pot arribar a passar els límits
coneguts. Tots els personatges de la COMUNITAT on es situa la història entren en una
espiral de deshumanització capaç d’apoderar-se de tots ells i de fer-los actuar amb instint
animal contra la moral i les lleis establertes. Aquest retrobament amb els INSTINTS
PRIMARIS no només neix d’ells mateixos, sinó que l’AÏLLAMENT que els personatges
comparteixen en aquest petit univers quotidià de xarxes, barques, sorra i mar, se’ls ha
anat menjant a poc a poc. La naturalesa ha reclamat allò que és seu i s’ho ha anat
menjant tot fins a arribar a l’essència de cada personatge.
 
BASES PER A LA REVISIÓ DRAMATÚRGICA I DE POSADA EN ESCENA
 
L’eix principal d’aquestes bases és el de RESPECTE ABSOLUT PEL QUE FA A
L’ESSÈNCIA DE L’OBRA, així com donar-nos el PERMÍS PER ADAPTAR,
TRANSFORMAR I DESCARTAR si és necessari, tots aquells elements que puguin
generar distanciament amb l’espectador actual. «Treure la pols» d’una peça que està
concebuda amb genialitat com a obra dramàtica de temàtica universal, i no pot quedar
com a peça «de museu» quan encara ara, i amb molta força, pot provocar a l’espectador
una experiència d’emoció i d’identificació si es posen en un primer pla dramatúrgic i
escènic els elements universals i atemporals.

La proposta dramatúrgica es basa en la RECERCA DELS PUNTS D’UNIÓ ENTRE LES
FORMES CLÀSSIQUES, tant de llenguatge, retòrica i d’estructura de Guimerà, I LES
FORMES DE POSADA EN ESCENA CONTEMPORÀNIES AMB LLENGUATGES
MULTIDISCIPLINARIS. Amb l’estructura, busquem oferir a la mirada de l’espectador un
marc que li resulti familiar, un ritme escènic més proper al que podem tenir a l’hora de
veure una peça audiovisual.

A més, i sense trair la força que Guimerà impregna en les seves paraules i en com fa que
s’expressin els personatges, apostem també per una NETEJA DEL LLENGUATGE
ARCAIC que avui dia sigui incomprensible en un format teatral, on l’espectador sent el
text una sola vegada sense oportunitat de tornar enrere si no ha entès alguna cosa. No es
tracta de modernitzar la POÈTICA DE LES PARAULES de Guimerà, sinó d’investigar què
ressona en nosaltres ara per entendre DES D’ON PARLEN AQUESTS PERSONATGES.

 



APROPAR L’OBRA DE GUIMERÀ A L’ESPECTADOR ACTUAL no vol dir, en el nostre
cas, fer un trasllat del context històric de l’obra de Guimerà a les característiques de la
societat del 2022. Precisament el que proposem és una ATEMPORALITAT TEMÀTICA I
ESTÈTICA, un punt de partida «neutre» que no ens situa en cap espai ni cap moment
històric concret, sinó que va directe a mostrar la gran SAVIESA HUMANA I ESCÈNICA
DE GUIMERÀ COM A CONSTRUCTOR D’EMOCIONS.

Seguint amb la seva línia de treball habitual, la proposta de La Barni Teatre,  s’enfila a
través d’un MINIMALISME ESCÈNIC, LLUNY DE LES NECESSITATS DE TALL
NATURALISTA que se li poden suposar a La filla del mar, i estimulant la RECERCA
CONJUNTA DE TOT L’EQUIP d’altres llenguatges expressius durant el procés d’assaig.
La convenció bàsica instal·lada per treballar, entendre i acceptar el «salt» dramatúrgic
proposat per a aquest muntatge, és que l’INTÈRPRET ESDEVÉ L’EIX VERTEBRADOR
DE LA POSADA EN ESCENA. Per tant, en un exercici de virtuosisme actoral, l’ús i la
convivència de DIFERENTS CODIS INTERPRETATIUS permeten que de manera natural
es passi d’un llenguatge realista i emocional, per exemple, a un altre d’abstracte, o poètic,
o atmosfèric, etc.

ESPECTACLE MULTIDISCIPLINARI

Si LES PARAULES DE GUIMERÀ són la columna vertebral de l’espectacle, apostem per
l’embolcall sonor, melòdic i musical. Els conflictes, l’emoció de les escenes, l’arc dels
personatges agafen una nova dimensió quan el discurs de la banda sonora entra en joc.
La peça l’entenem pel que diuen, per com es mouen, i pel punt de vista de la música, que
acompanyarà l’estat, els canvis i les motivacions dels personatges. LA BANDA SONORA
SERÀ UN DELS VEHICLES DE LA NARRACIÓ.

NO ES TRACTA D’UN MUSICAL CONVENCIONAL, TAMPOC D’UNA OBRA DE TEXT.
En aquest cas, FUSIONEM ELS GÈNERES perquè vagin a cavall a l’hora d’explicar la
història. Potser, si l’haguéssim d’explicar a un alumne de primer d’ESO a punt de
descobrir la peça diríem: És una obra de text on es canta molt, o potser és un musical on
es parla molt. 

EL TERCER SUPORT D’AQUESTA DRAMATÚRGIA ÉS EL MOVIMENT. Des d’un
llenguatge corporal més proper al teatre dansa, viatjarem per al·legories físiques, i
imatges plàstiques que arrodoneixen la peça en aquesta proposta multidisciplinària. Si el
cinema és l’art de la imatge en moviment, apostem per plasmar aquest mateix esperit en
l’escenificació.

Marc Vilavella i Jaume Viñas

 



SOBRE LA MÚSICA A LA FILLA DEL MAR

QUAN LA BANDA SONORA ES CONVERTEIX EN CANÇÓ

La nostra proposta de LA FILLA DEL MAR aporta una visió innovadora al tractament musical de
les cançons. Com una banda sonora on es despleguen peces sense un inici o final aparentment
definits, aconseguirem fusionar dos codis interpretatius i musicals passant del concepte espai
sonor fins al moment on la veu parlada es transforma i s’eleva a veu cantada convertint-lo, en
aquell precís instant, en cançó. Aquest procés es repetirà continuadament en tot el muntatge,
inclús dins una mateixa secció musical veurem com els intèrprets combinen indistintament els dos
codis, afavorint el realisme i l’evolució de l’escena. 

…La música no és una cançó tancada, però això no impedeix que els moments cantats tinguin un
gran lirisme i quedin gravats en la memòria… 

UN SO MEDITERRANI ESTILITZAT 

La guitarra sempre ha estat un instrument amb un gran component popular a les nostres terres i a
LA FILLA DEL MAR no hem volgut prescindir-ne però sí estilitzar-lo. Aquest instrument serà la
columna vertebral de l’espai sonor però s’hi afegirà, de forma orgànica, piano, violí o altres
instruments populars com l’acordió o la percussió. Textures mediterrànies però tractades pel sedàs
del llenguatge de teatre musical, actualitzades però no pervertides i orquestrades per a un
espectacle de gran format. 

…la música ens transmet l’emoció i evidencia un virtuosisme de l'intèrpret poc habitual als nostres
dies. 

Marc Sambola

 



LA BARNI TEATRE - COMPANYIA
La Barni Teatre, fundada el setembre de 2006, està formada per Marc Vilavella (actor, director i
cantant), Marc Sambola (músic i compositor) i Gracia Fernández (actriu i cantant). Com a
característica principal, la companyia aposta per l’intèrpret i la música com a eixos principals,
oferint a cada muntatge una experiència pels sentits, la consciència i l’emoció.

Amb el seu primer espectacle Ojos verdes, Miguel de Molina in memoriam, programat dues
temporades consecutives al Brossa Espai Escènic, amb posterior gira per Catalunya,
programació a la Sala Triangle de Madrid i el teatre Fernando Fernán Gómez (exhaurint
localitats) i dues temporades més a la Seca Espai Brossa, vam estar nominats a dos Premis
Butaca i a cinc Premis de Teatro Musical de Madrid, rebent dos guardons a l’edició 2010.

Com a segon projecte la companyia s’engresca en la creació íntegra d’un musical a partir d’un
laboratori del qual neix El projecte dels bojos, una utopia musical, espectacle programat el gener
2011 a l’Almeria Teatre de Barcelona.

El gener de 2012 presenta a la Nau Ivanow, l’embrió del qual sorgiria el tercer espectacle, Le
llaman Copla que ràpidament es programa al Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid l’any
2012 (exhaurint localitats novament) i posteriorment al Versus Teatre el març del 2013 i al
Teatre Gaudí Barcelona a l’agost del mateix any.

Com a darrera proposta escènica, presenta Tan bonica aquesta nit a La Seca Espai Brossa i
reposada el març de 2019 a El Maldà de Barcelona sota la direcció de Xavi Casan.

 



JAUME VIÑAS - TEXT I LLETRES
Es forma com a actor a l’Institut del Teatre de Barcelona i al Col·legi de Teatre de
Barcelona i ha treballat amb directors com Carme Portaceli, Raimon Molins, Xicu Masó o
Àngel Llàcer. En el camp de la música, ha estudiat piano, baix elèctric i bateria, presenta
el programa BalconyTv Barcelona i ha comercialitzat dos discos amb els grups musicals
Splac i Domiti.
Títols com: La Pista (1r premi Beca Desperta 2015), Les estrebades d’una pinta
trencada, Home Sweet Home, Lloronas, El Jardí de Shiz, Soline i Worrick o Gold&Locks
(2n premi Beca Desperta 2017) entre d’altres, són textos que també han estat
representats a Catalunya, Madrid i Andorra. Interrupció anòmala és el seu primer text
editat (Editorial Rema 12).

En el terreny audiovisual ha ajudat a desenvolupar guions de curtmetratges, videoclips,
peces de dansa i obres d'art contemporani audiovisual com Krakt, produïda per Nanouck
Films. Actualment col·labora amb Efímero Films desenvolupant projectes audiovisuals i
és professor de les escoles Èxit i Aules.
 

 



MARC VILAVELLA - DIRECCIÓ ESCÈNICA
Actor, director i cantant. Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Format com a cantant amb Susanna Domènech, Daniel Anglès, entre d’altres. Premi al
millor actor protagonista en la quarta edició dels Premios de Teatro Musical de Madrid
per Ojos Verdes, Miguel de Molina in memoriam de la companyia La Barni Teatre, de la
qual n’és fundador i director, conjuntament amb Marc Sambola i Gracia Fernández.
Nominat als Premis Butaca 2008 en la categoria Millor Actor de Musical pel mateix
espectacle.

També ha treballat com a actor en teatre sota la direcció de Gemma Beltran amb la
companyia Dei Furbi (Trilogia Mozart, La Flauta Màgica, Asufre, Homes de Shakespeare,
Tocata i fuga, Divertimento i Scherzo), Joan Lluís Bozzo (Mar i Cel),David Pintó (Homes
Foscos, Flor de nit en concert), Teresa Devant (Pippi Langstrump), Miquel Agell (Tom
Sawyer, detectiu), Jordi Faura (Ser un altre), Paul Garrington (Mamma Mia!) i Carlos
Veiga (Balansiyà). En el mitjà audiovisual ha participat a Marhaba (dir: Sergi Cervera),
Porca Misèria (dir: Joel Joan) i La Riera (dir: Esteve Rovira). Com a director, ha dirigit: El
Despertar de la Primavera (Teatre Victòria), espectacle premiat als Premios Teatro
Musical 2017 (Mejor Director i Mejor Musical Off) i als Broadway World Spain Awards
2017 (Mejor Director), Aquests Cinc Anys (El Maldà), Olviden Broadway (Teatro Rialto,
Madrid), Hora a las Tres, de Marta Solé (Microteatro Madrid) i ha fet les ajudanties de
direcció de Casi Normales (Sala Barts, dir: Luis Romero), Una Ronda (Versus Teatre, dir:
Josep Costa), La Africana (Teatre Lliure, dir: Joan Murillo) i Sherlock Holmes i el club
dels pèl-rojos (Jove Teatre Regina, dir: Teresa Devant).
Amb La Barni Teatre també ha dirigit i interpretat a El Projecte del Bojos, una utopia
musical, Le llaman Copla, i L’animal que porto a dins.

Com a professor ha impartit classes d’interpretació, cant, interpretació de cançons i
Commedia dell’Arte a les escoles El Timbal, Tractart i Escola Memory, Coral Antón
(Madrid) i a La Academia de Operación Triunfo. Actualment és professor de cant a Aules.

 
 



MARC SAMBOLA - COMPOSITOR,
LLETRISTA, DIRECTOR MUSICAL, INTÈRPRET
I MÚSIC
Compositor i director musical nascut a Barcelona i format com a músic al Conservatori Professional
de Música de Badalona i a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
Ha compost els musicals: El Projecte dels Bojos, una utopia musical per a La Barni Teatre; Tom
Sawyer detectiu (Millor Espectacle Infantil - PTM 2015) i SIHIR i la nit de reis per a Lazzigags
Produccions; El Partit, Polski i Per Si No Ens Tornem A Veure per Aules; els musicals educatius per
aprendre anglès Pinocchio, Ugly Duckling, Little Red Rocks, Beauty & Beast, Robin Princess of the
Hoods i Jekyll & Hyde per a Jumping Ducks; els micromusicals Si Quieres Dulce No Pidas
Calamares i Campamentos i el musical familiar Artaban, la llegenda del quart Rei Mag per Agv i
Puça Espectacles. Ha treballat internacionalment en els musicals: Possession The Legend Of El
Rojo per a Los Angeles Rock Opera Company dels Estats Units i Ocaña, Königin der Ramblas per
la Neuköllner Oper de Berlin a Alemanya. 

També ha compost les bandes sonores de les pel·lícules Project Rwanda per a Bumayé, Ada
Media i Boala Films, Marhaba per a Boala Films i XTVL i de les sèries Xadom i Tramaran anar a
Mart per a Atzucac Films.
Ha arranjat els musicals Ojos Verdes Miguel de Molina in memoriam i Le llaman Copla per a La
Barni Teatre, Asufre de dei Furbi, CINC de Factea Produccions. Els concerts Soundtrack i
Naturalment de Roger Berruezo, Bis a Bis de Mariona Castillo i el treball discogràfic Punto de Rocío
de Daniel Anglès. Ha dirigit, entre d’altres, Midsummer, a play with songs per a Tantarantana
Teatre, Albena Produccions i Tanttaka Teatroa, El Musical Participatiu de la Fundació La Caixa.
També és el director artístic d’A Grup Vocal, cor resident a Tu Cara Me Suena i Operación Triunfo i
finalista als concursos Oh Happy Day de TV3 i Acapela de Movistar #0.
 

 
 



CLARA SOLÉ - INTÈRPRET
 Clara Solé comença a trepitjar escenaris de ben petita als Lluïsos d’Horta. L’any

2010 va rebre un premi Ovidi per l’obra Hairspray fent de Traicy Turmblad. Ha
cursat tres anys de Planter a l’escola Eòlia i culmina la seva formació a l’escola
Aules amb el Recorregut de formació Professional on ha pogut treballar amb
directors com Elena Fortuny, Joan Vàzquez, Roger Julià i David Pintó. Sempre
ha combinat estudis teatrals amb estudis musicals. Titulada en Grau Mig de
Solfeig a l’escola Musicant.

Debuta professionalment amb Un cau de mil secrets, espectacle del Musical
més petit i la Pedrera l’any 2014. L’any 2016 estrena El despertar de la
primavera al Teatre Gaudí i l’any 2018 al Teatre Victòria dirigits per Marc
Vilavella. També se l’ha pogut veure a Tot el que no ens vam dir i Per si no ens
tornem a veure de la Trilogia de l’Amor d’Alicia Serrat i al musical Fun Home
dirigit per Daniel Anglès al Teatre Condal, espectacle que va iniciar el projecte
d’Onyric. 

Igualment, va participar en la Nit de Musical 2017 dins el bloc, al musical
Carousel dins el Festival Grec 2018, ha col·laborat amb l’espectacle Octubre d’A
Grup Vocal, i ha participat en el cicle de concerts En paral·lel de l’Onyric.



TONI VIÑALS - INTÈRPRET
 

Ha protagonitzat els espectacles Scaramouche i Mar i Cel de Dagoll Dagom, Renard o el
Llibre de les Bèsties al Teatre Lliure, Balla amb mi al Maldà, Marry Me a Little de
Stephen Sondheim, així com l’òpera 4Carmen al Festival de Peralada, la cantata Mobília
d’Albert Guinovart i Piti Espanyol amb la Coral Cantiga, i també la Cantània Rambla
LLibertat, i CantaGran. La Llegenda del Comte Arnau a l’Auditori de Barcelona. També
ha participat en els espectacles Monthy Python’s Spamalot (dir. El Tricicle), Rouge.
Fantastic Love (dir. Ricard Reguant), El Último Jinete (dir. Víctor Conde), Más de 100
Mentiras. El musical de Sabina (dir. David Serrano), 40 el musical (dir. Miquel
Fernández), Poe i El Mikado de Dagoll Dagom, Clàssic Cole Porter (dir. J.Mª Segura), La
Bella Helena (dir. J.Mª Mestres) o Porter Paradís (dir. Eles Alavedra), entre d’altres.
Membre de la Cia Dei Furbi amb qui ha creat i protagonitzat Oklahoma, La Flauta
Màgica, Trilogia Mozart, Assufre, Homes de Shakespeare, L’Illa dels Esclaus i Tocata i
Fuga. 

Com a cantant solista ha protagonitzat De Gershwin a Guinovart amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, Tres Tenores al Palau de la Música, El Musical Participatiu dins la
programació de les Nits d’Estiu al CaixaForum 2012-15, i Nit de Musicals al Teatre Grec
dins el Festival Grec 2014. Al Petit Liceu 2008-2009 ha interpretat l’espectacle familiar La
Primera Cançó de Mariona Vila i Anna Llopart. És membre del col·lectiu CreaMoviment
amb qui ha creat l’espectacle familiar participatiu Un Món de Cartró estrenat a Fira
Tàrrega ’18 i La Mostra d’Igualada ’19. És l’encarregat de la posada en escena del
concert familiar Tahi de Magam creació musical, i Els colors de la primavera de l’Auditori
de Granollers. 



MARIONA CASTILLO - INTÈRPRET
 

Diplomada en Performing Arts Music, amb menció d’honor, per la Universitat de Paul
McCartney, LIPA. I professora certificada de la tècnica Estill Voice Training System (Voice
Craft). També ha cursat la formació «El cuerpo de la voz» de Víctor Turull.

La seva trajectòria professional com a actriu i cantant s'ha desenvolupat especialment en el
món del teatre musical. Dins les produccions de gran format que ha protagonitzat
destacaria Mamma Mia! (Stage Entertainment) al Teatro Lope de Vega de Madrid i el BTM
de Barcelona, Què, el nou musical (A. Mañas, M. Guix, A. Llàcer) al Teatre Coliseum, Cop
de rock (Dagoll Dagom) al Teatre Victòria i FunHome (No day but today) a l'Onyric Teatre
Condal, pel qual ha estat nominada als Premis de la Crítica i als Premis Butaca 2018.

Pel que fa al teatre musical de petit format i creació, destacaria El projecte dels Bojos (Cia.
LaBarni), (A)murs i Limbo (Cia. Les Impuxibles) i Mares i filles (C. Peya i D. Pintó). Per les
dues últimes ha estat nominada a Millor Actriu de Teatre Musical als Premis Butaca 2015 i
2016 i darrerament ha protagonitzat El temps que no tindrem (A.Serrat i D.Campos) a El
Maldà. En els últims anys, compagina les funcions de Les dones de Guido Contini (versió
minimalista del musical de Maury Yeston en el que interpreta tots els personatges) i les
funcions de Les Feres de Shakespeare (Cia. ElsPirates), amb la docència (Eòlia, Esart,
Aules i nunArt). Paral·lelament, està immersa en l'exploració de la relació entre el cos i la
veu que comparteix en els tallers «Cos lliure, veu lliure». És també cofundadora i
codirectora de l'espai de creació nunArt durant 10 anys.

 



XAVI CASAN - INTÈRPRET
 

En teatre ha treballat, entre d’altres, amb els següents directors: Òscar Molina (Cloaca, In
On It, David y Sara); Elisenda Roca (Vuelve a casa, vuelve); Cristina Raventós (Un conte
de Nadal - El Musical); Yago Alonso i Carmen Marfà (Notificaciones); David Pintó (Flor de
Nit en concert); Edu Pericas (M’agrada molt el què fas); Roser Batalla (Un Roure); Pastora
Villalón (D’una hora lluny); Sílvia Ferrando (1024 decibels, Els Justos, El darrer bríndis,
Paraula de Bergman, La Tempesta, Tierno y Salvaje); Jesús Díez (L’augment, Sota el
bosc lacti); Jordi Boixaderes (Un amor fora ciutat); Rubén Segal (El violinista sobre el
tejado); Lakhdar Boustila (El cadàver encerclat); Ricard Salvat (La pell de brau, En la
ardiente oscuridad); James de Paul (Urban Gothic); Ima Ranedo (Euskadi crema, Cel de
nit). 

En televisió ha participat en les sèries: Pelotas (TVE); Kubala, Moreno i Manchón, Psico-
Exprèss, Temps de silenci, Nissaga de poder, Sitges, Quico (TV3); i en les TV movies:
Presumptes implicats, Dues dones (Enric Folch), Carta Mortal, Con el 10 en la espalda
(Eduard Cortés), El Tránsfuga (Jesús Font).

Director escènic de les dues edicions del Musical Participatiu a Caixafòrum. Director
escènic de l'espectacle Tan Bonica Aquesta Nit estrenat a La Seca-Espai Brossa el 2014.
Durant cinc temporades va col·laborar de cronista de les arts escèniques al magazín La
Tarda de BTV, dirigit per Elisenda Roca. També ha fet de professor d’Interpretació i
d’Història del Teatre Musical a l’Escola Memory on a partir del curs 2015-16 serà el Cap
del Departament d’Interpretació.



GRACIA FERNÁNDEZ - INTÈRPRET
 

Realitza el recorregut professional d’interpretació a l’Escola Aules de Barcelona i rep,
paral·lelament, formació de cant amb Daniel Anglès, Muntsa Rius i Mariona Blanch i de
dansa amb Xaro Campo i Enric Torné, d’actuació per a càmera amb Pep Armengol, Juan
León, Rosa Estévez, Esteve Rovira, Jordi Frades i Carlos Manzanares, i realitza diferents
cursos de reciclatge artístic a la Sala Beckett amb Clara Segura, Pablo Messiez i
Guillermo Cacace i a l’Escola Actua amb Sílvia Munt.

Ha estat nominada als Premis Butaca a l’edició 2013 com a millor actriu de musical per la
seva actuació a l’espectacle Le llaman Copla de la Barni Teatre (Teatro Fernan Gómez,
Versus Teatre i Teatre Gaudí); companyia amb la qual va debutar amb l’espectacle Ojos
Verdes Miguel de Molina in Memoriam (La Seca-Espai Brossa, Teatro Fernan Gómez i
gira catalana). Ha treballat també als muntatges La nit dels malsons de Marta Buchaca i
Alex Martínez (Auditori de Barcelona), Guapos&pobres de Toni Martín i Xavi Torras
(Teatre Goya), Dies normals amb Ferran Guiu i Joan Comaposada (Versus Teatre), Flor
de nit-El cabaret de la Companyia Gataro (Almeria Teatre), Se fue en un barco de Joan
Vázquez (Almería Teatre), Old records de Jordi Silva i Marc Angelet (Teatre
Tantarantana), McBETH con queso de Marc Angelet (Versus Teatre), De pel·lícula d’El
Musical Més Petit 2 (Sala Villarroel) i en les lectures dramatitzades Do de les llengües
amb Alberto Díaz i Pobrezad’Eva Hibernia. En el camp audiovisual, ha format part del
repartiment de les sèries Vida perfecta de Leticia Dolera (Movistar+), Mira lo que has
hecho de Berto Romero (Movistar+), Pulsaciones d’Emilio Aragón (Globomedia), Nit i dia
de Lluis Arcarazo (Mediapro), La riera (TV3), el llargmetratge Formentera Lady de Pau
Durà (Fosca Films i Sunrise Picture), el curt Los melocotones son inmortales (Productora
Serra) i el curt Best Seller (Samuel Dámaso). Ha sigut la presentadora de la programació
del Festival Internacional Grec 2010 i de la campanya «Viu la Mercè!» per bcn.cat.



ARNAU PUIG - INTÈRPRET
 Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona en l’especialitat

d’interpretació. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UPF. Forma part
del Teatre Kaddish des de 1998. (N’ha estat el director des de 2015 fins al 2019). Taller
de Postgraduats en interpretació dirigit per Lluís Pasqual, dins del Cicle de la Memòria
europea al Teatre Lliure. (Temporada 2013). Membre de la Jove Companyia del Teatre
Nacional de Catalunya (Temporada 2014). 

Ha cursat estudis teatrals amb Txiqui Berraondo, Lluís Pasqual,Josep Costa, Muntsa
Alcañiz, Cristina Castrillo (Teatro delle Radici) i ha treballat amb directors com Josep
Maria Flotats, Hermann Bonnín, Josep Costa, Carol López, Moreno Bernardi, Pere
Planella, Frederic Roda, Xavier Giménez Casas, Oriol Tarrasón, Xicu Masó i Josep Mª
Miró. 

Ha actuat en nombrosos espectacles, entre els quals hi destaquen: Oblideu-vos de
nosaltres (Círcol Maldà), República Bananera (Versus Teatre), Hurlyburly (Nou
Tantarantana), Editto Bulgaro (Teatre Almeria, Teatre Maldà), Stockmann (Sala
Muntaner), Vània (Teatre Lliure), El Cantador (TNC), Estripar la terra (La Seca), Somni
Americà (Teatre Lliure), La Cena del Rey Baltasar (Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro), Ser-ho o no (Teatre Lliure, Teatro Español de Madrid, Teatre
Borràs), Y no quedará ninguno (Teatre Apolo), Othello (La Seca/ La Villarroel), Sherlock
Holmes y el destripador (Teatre Apolo) o Afanys d’amor perduts (Teatre Nacional de
Catalunya).

En televisió ha intervingut a El cor de la ciutat, Porca Misèria (TV3) o ha protagonitzat la
sèrie 18i+ (BTV). Ha protagonitzat amb Joan Pera El retaule del Flaustista (TV3, 2012).

 



IRENE JÓDAR GARCÍA - INTÈRPRET I MÚSIC
 

Graduada en art dramàtic pel Col·legi de Teatre de Barcelona s’ha format amb Philippe
Gaulier, Alfredo Sanzol, Dugald Bruce-Lockhart, Fernando Piernas, Andrés Lima, Oriol
Broggi o Pep Armengol. També té formació en doblatge. 

Es forma musicalment en violí i cant i obté el Grau Professional de música al
Conservatori de Música d’Igualada. Participa en la gala «Catalunya aixeca el teló 2017»
al Gran Teatre del Liceu component, interpretant i cantant «Cançó improvisada».

Ha treballat amb Joan Gràcia, Dugald Bruce-Lockhart interpretant Febe a l’obra Com us
Plagui al Teatre Akadèmia, Oriol Broggi a Questi Fantasmi, entre d’altres. És cocreadora
de la companyia Coralines i l’espectacle Dins la Cova escrita i dirigida per Pau
Escribano. 

En televisió ha treballat a Polònia i Crackòvia, Sé quién eres, Vida Perfecta i, en cinema,
els seus últims treballs són diversos curtmetratges i un llargmetratge.

 



ALBERT MORA - INTÈRPRET I MÚSIC
 

Llicenciat a l'Institut del Teatre de Barcelona. És membre fundador de la companyia Egos
Teatre, amb qui ha cocreat i interpretat espectacles musicals com Ruddigore (Premi de la
crítica de Barcelona, Millor espectacle de la Fira de Tàrrega, Premi Gran Vía de los
Musicales a la millor caracterització...), La casa sota la sorra o El crim de Lord Arthur
Savile, els tres dirigits per Joan Maria Segura i Bernadas. Altres espectacles musicals en
els quals ha participat, inclouen, entre d'altres: Scaramouche (Dagoll Dagom, dir. Joan
Lluís Bozzo), Molt soroll per no res (Àngel Llacer i Manu Guix), A la burgesa (Dir David
Pintó), Fang i Setge (Dir. Marc Angelet), La flauta màgica (Dir. Gemma Beltran /cia Dei
Furbi), Trilogia MozArt (Dir. Gemma Beltran /cia Dei Furbi). Amb la companyia banyolina
Cor de Teatre ha girat arreu del país i per França i Suïssa, els espectacles Operetta (Dir.
Jordi Purtí) i Allegro (Paco Mir). Ha sigut guardonat com a Millor Actor de la Mostra de
Teatre de Barcelona per Autoretrat III (Dir. Marti Torres) i com a Mejor Actor de Reparto
de los Premios Gran Vía de los Musicales per Ojos Verdes (Dir. Marc Vilavella). 

Ha cantat com a cantant solista al Liceu amb la cantata d'Albert Guinovart i David Pintó,
Conte de Nadal; a l'Auditori de Barcelona a la Misa de Bernstein i a la cantata 50 milions
de segons de Joan Vives i Pitu Español; al Palau de la Música amb l'espectacle Tango
de Amor. Recentment, ha participat en els aclamats Jocs Florals de Canprosa de Jordi
Prat i Coll (Premi Ciutat de Barcelona 2018) i en la pel·lícula de Mar Targarona El
fotógrafo de Mauthausen (4 premis Gaudí i 4 nominacions als premis Goya). Actualment
està girant el concert humorístic Tenors (cia. illuminati, dir. Toni Sans) i Troia (Dir. Joan
Maria Segura i Bernades).

 



CANDELA DÍAZ SANZ - INTÈRPRET I
MÚSIC

 
Formada com a ballarina professional de dansa espanyola a l’Institut del Teatre (2010-
2016). Durant aquest període va col·laborar professionalment a la Compañía d’Antonio
Gades (2016) amb l’espectacle Fuenteovejuna, i va ser cos de ball de la Compañía Lírica
de la Zarzuela de Madrid (2016) durant la temporada a Barcelona.

En l’àmbit professional, ha estat membre d’una companyia de teatre musical infantil
(L’últim Vagó), ha fet les coreografies i codirigit l’espectacle Twisted Broadway (2017), i
ha estat a l’última temporada del Despertar de la Primavera com a Mariana.

En els últims anys, cursa Interpretació Musical a l’Institut del Teatre i estudia Educació
Primària a la VIU. Ha estat docent de dansa al Casal de Gent Gran La Prosperitat (2016-
2017), als Salesians de Sabadell (2014-2018) i a l’espai d’arts escèniques SongiKune
(2018-2019).

 




