T D E T EAT R E

D E LI C AD ES

AUTOR I DIRECTOR

ALFREDO SANZOL
Festival de Barcelona

L’HUMOR ÉS UNA CONSTANT EN LES TRAJECTÒRIES DE T DE TEATRE I ALFREDO SANZOL,
UNA MANERA DE MIRAR LA REALITAT QUE ELS HA UNIT PER EXPLICAR DELICADES, UNA
HISTÒRIA D’HISTÒRIES, DE VEGADES NO TAN FRÀGILS NI DELICADES.

RECORDO QUE UN MATÍ EM VAIG LLEVAR BEN D’HORA. TENIA SET ANYS I ERA AL
“
POBLE DE LA MEVA ÀVIA. VAIG BAIXAR I LA MEVA TIETA GUADA S’ESTAVA RENTANT. AMB
UNA TOVALLOLETA ANAVA MULLANT CADA PART DEL SEU COS. COM QUE JO ERA UN

NEN, ELLA VA CONTINUAR FENT LA SEVA. LA MÀ, SOTA LA CAMISA BLANCA DE DORMIR,
NO PARAVA DE MOURE’S. DESPRÉS DE L’AIGUA, ES VA FER UNA FREGA AMB ALCOHOL
DE 96º I TOT SEGUIT ES VA UNTAR DE DALT A BAIX AMB NIVEA. ES VA PENTINAR LA

CABELLERA LLARGA, JA BLANCA, ES VA FER UN MONYO I EM VA DONAR L’ESMORZAR.
DEURIEN SER VORA LES SET DEL MATÍ. UNA BOIRA ESPESSA LLUITAVA CONTRA EL SOL.
EM VA DIR: ‘TU ET DUTXES MASSA SOVINT.’ VA AGAFAR UNA GALLEDA, LA VA OMPLIR

I VA SORTIR AL JARDÍ A REGAR ELS ROSERS. DES DE LA FINESTRA VAIG VEURE COM
ACARONAVA UNA ROSA. EM VAIG POSAR GELÓS. AQUESTA PEÇA ESTÀ DEDICADA A LA
MEVA ÀVIA I A LES SEVES GERMANES. ÉS UNA MANERA DE TORNAR-LOS EL SEU AFECTE.

UNA MANERA DE PARLAR-HI, DE DIVERTIR-ME AMB ELLES. ÉS UNA MANERA DE PROVAR
DE COMPRENDRE ALLÒ QUE SABEM QUE NO ENTENDREM MAI. ALFREDO SANZOL

”

NOTA DEL DIRECTOR
A la meva àvia i a les seves germa·
nes els encantaven els arbres, les
flors i les plantes. Els parlaven, els
feien carícies, els dedicaven molta
estona. La meva àvia es quedava
mirant les prunes verdes i petites de
la prunera del jardí com si la seva
mirada llancés raigs X de madura·
ció, com si els seus ulls tinguessin
la calor del sol. Al jardí hi havia tres
rosers. Un d’ells feia les roses amb
una textura semblant al vellut, d’un
vermell carmí intens. Estaven tan
ben cuidats, els donava tant d’afec·
te que, un any, una cadernera va
venir a fer el niu entre les branques
del roser. Quina energia transmetien
aquestes dones perquè una cader·
nera s’atrevís a niar en un lloc visitat
cada dia?
Escrivint Delicades he descobert
que aquest amor que elles projecta·

ven sobre les plantes em feia sentir
gelós. Volia que m’amanyaguessin
com amanyagaven els rosers, el til·
ler, les cintes o les margarides. Volia
que m’acaronessin com acaronaven
les fulles de la prunera. Tanmateix,
amb les persones eren molt més
reservades. El seu tracte era afec·
tuós i cordial, tendre i educat, però
l’espontaneïtat i la passió que feien
brotar les llavors no les projectaven
sobre les persones. Per què?
Bé, la imaginació i l’art serveixen
per donar resposta a aquestes pre·
guntes que es van quedar sense
respondre. La meva àvia i les seves
germanes pertanyen a la genera·
ció dels que passaven de la vinte·
na quan va esclatar la guerra. Sens
dubte és una generació trencada,
partida afectivament, que va pre·
senciar la inexplicable lluita a mort

“

EL RECORD DE TOT ALLÒ
EL VAN ENTERRAR SOTA EL
SILENCI. ERA MOLT DIFÍCIL
QUE ET PARLESSIN DEL
PASSAT. DEL PASSAT RECENT,
SÍ. DEL D’ABANS DE LA
GUERRA, TAMBÉ.

”

entre germans i que hi va participar.
El record de tot allò el van enterrar
sota el silenci. Era molt difícil que
et parlessin del passat. Del passat
recent, sí. Del d’abans de la guerra,
també. Però del passat concret del
temps que les va trencar, no. Per a
mi sempre ha estat un misteri ima·
ginar-les joves. Imaginar com eren
quan es van quedar embarassades,
quan somiaven en el futur, quan es
protegien, quan s’estimaven, quan
es barallaven i es perdonaven.
Delicades parla d’aquest temps
que no podré conèixer mai i que he
volgut inventar-me. No cal dir que
aquests personatges no són ni la
meva àvia ni les seves germanes. I
els homes que són amb elles no són
els seus germans ni els seus marits.
Quan ets petit, la imaginació com·
pleta a tota velocitat el que no saps,

i crec que Delicades és un somieig
que necessitava fabricar, un deute
pendent que tenia per poder parlar
amb elles, perquè em contessin el
que mai no em van poder contar.
“Àvia, un dia m’has d’explicar la
teva vida”, i em va contestar “La
meva vida no li interessa a ningú” i
jo li vaig dir: “A mi sí”. Sobre aquest
“A mi sí” he construït Delicades, i
ho he fet com m’agrada, amb frag·
ments, trossos, amb elements que
en aparença no tenen relació, però
que configuren un univers en el qual
un roser que era mort sobtadament
ressuscita. En el qual una costurera
enganxa un crucifix a la paret amb
ciment perquè no l’hi prenguin els
milicians. Un pare es vol fer amic de
la seva filla a Facebook. Unes ger·
manes acomiaden el seu germà que
se’n va a la guerra. Dos amics als

“

‘ÀVIA, UN DIA M’HAS DE
CONTAR LA TEVA VIDA’, I EM
VA CONTESTAR: ‘LA MEVA
VIDA NO LI INTERESSA A
NINGÚ’, I JO LI VAIG DIR: ‘A MI
SÍ.’ SOBRE AQUEST: ‘A MI SÍ’
HE CONSTRUÏT DELICADES.

”

quals els agrada passejar junts i en
silenci són acusats d’homosexuals i
busquen una noia muda perquè els
aguanti l’espelma. Una parella veu
impotent com el tren passa per da·
munt del seu gos i després... Una
pintora intenta amb tota la seva
ànima vendre un quadre. Una dona
necessita l’ajuda heroica dels seus
veïns per matar un ratolí. Dos trac·
tants de bestiar descobreixen que
la seva assistenta els considera pe·
rillosament intel·lectuals. Un percus·
sionista d’una banda militar ofereix
un concert de platerets. Un soldat
envia un amic fotògraf a casa de la
seva xicota perquè la fotografiï nua.
Una àvia narra al seu nét el conte
de Santa Casilda, que va convertir
les roses en pans...
Delicades és una història de mort i
de resurrecció. Una història de pri·

mavera en què la vida lluita amb
totes les forces per continuar viva.
Una història en la qual viure és més
important que com viure. La meva
àvia creia en el cel i, en llevar-se,
el primer que feia, abans de visi·
tar les plantes, era mirar al cel. I
en allitar-se, l’última cosa a fer era
també mirar amunt, mirar al cel.
Dones amb els peus a terra i la mi·
rada al cel. Aquesta ha estat la clau
per construir un espai on aquests
dos elements, terra i cel, apareixen
literalment. Pot ser que elles per·
tanyin a un altre temps. Un temps
perdut. Un temps d’homes i dones
que van viure entre el cel i la ter·
ra. Pot ser que nosaltres creguem
que ja no som com ells. Pot ser
que els mirem com si aquell temps
estigui ja superat. No ho sé. Entre
els grans records que guardo de la
meva àvia, hi ha el de la festa que

“

DELICADES ÉS UNA
HISTÒRIA DE MORT I DE
RESURRECCIÓ. UNA HISTÒRIA
DE PRIMAVERA EN QUÈ LA
VIDA LLUITA AMB TOTES LES
FORCES PER CONTINUAR
VIVA.

”

es muntava la nit que hi havia estels
fugaços. Treien les cadires al jardí
i miraven en silenci la nit. Espera·
ven que un estel es despengés en
l’horitzó i, somrient, assenyalaven
amb els seus dits índexs, torçats per
l’artrosi, el lloc des del qual, potser,
ens estiguin mirant ara. Ho crec re·
alment. Com un nen a qui li diuen:
“L’àvia és allà.”
Quan ens vam trobar
Jo vaig arribar a Madrid el 1995 per
estudiar direcció d’escena a la RE·
SAD. T de Teatre va arribar a Ma·
drid, amb Homes!, també el 1995. Jo
llavors tenia 23 anys, i bé, quan vaig
veure aquelles dones, tan bones ac·
trius, tan gracioses, tan intel·ligents,
tan modernes i tan de tot, fent anar
i venir el tema dels “homes” amb
humor àcid, que sortia del dolor i
de la compassió, una sàtira huma·

na, amb una interpretació seriosa,
amb la qual et pixaves de riure, amb
aquell espai on no hi havia res, i no
hi feia falta res, elles que es movi·
en per allà com si haguessin nascut
allà, com si fossin éssers creats per
la nostra imaginació, que ens parla·
ven sense afectació, de veritat. Allò
era de debò.

dit, els esquetxos. La superestructu·
ra que formen les petites històries.
El món, la galàxia que creen les for·
mes inconnexes. La unitat que s’as·
soleix mitjançant el que en aparen·
ça no té unitat. T de Teatre va ser
una influència molt important per
a mi. Una d’aquelles trobades que
t’obre la possibilitat d’un camí.

Homes! va tenir certa cosa d’espec·
tacle generacional, perquè tots els
que llavors estàvem començant ens
en recordem. L’esquetx apareixia
d’una altra manera, i Sergi Belbel, a
qui jo havia vist en fotos d’El Públi·
co, es va convertir també en ídol, i
la primera escena que vaig dirigir a
l’escola va ser la famosa escena de
l’amanida, de Carícies.

I bé, les casualitats, que boniques,
perquè sent nosaltres amb Sí, pero
no lo soy al Teatre Lliure, a la tardor
de 2008, van venir a veure’ns i allà
es va produir la connexió. Per això,
Delicades és també la història d’una
trobada, una d’aquelles trobades
que produeixen vida.
Alfredo Sanzol

La història curta, l’esquetx, m’ob·
sessiona des de fa temps. O millor

ALFREDO SANZOL
Autor i director
Madrid, 1972
Llicenciat en Dret per la Universitat
de Navarra i en Direcció d’Escena
per la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD).
El 1999 dirigeix Como los griegos
(nominat al Millor Espectacle Reve·
lació, Premis Max 2000), de Steven
Berkogg, i crea la companyia Pro·
ducciones del Callao.

El 2000 dirigeix i escriu Carrusel
Palace (espectacle guanyador de la
Marató de Teatre Breu de la Comu·
nitat de Madrid).
El 2001 dirigeix la lectura dramatit·
zada de Las cenizas y los farolillos,
de Noël Renaude, per a l’Ambaixada
Francesa i la sala la Cuarta Pared.
El mateix any dirigeix i escriu Cous
cous y churros, que s’estrena a la

sala la Cuarta Pared, i El problema
de los viejos, de Dario Fo.
El 2002 treballa com a ajudant de
direcció de Toni Cantó i Gabriel
Chamé (clown del Cirque du Soleil)
a l’espectacle Maratón.
També l’any 2002 estrena el seu
text Missing, dirigit per Julián Quin·
tanilla per al festival Escena Con·
temporánea, i crea al costat de Toni

Cantó i Sergio Guardado (guionista
de 7 vidas) la comèdia per a tele·
visió Living Lavapiés, que s’emet a
Telemadrid.
El 2003 dirigeix i escriu Móviles, un
espectacle de carrer per al festival
de teatre contemporani València
Escena Oberta. També escriu el text
Cada seis días hay un domingo i im·
parteix amb Borja Ortiz de Gondra
el curs Taller de escritura escénica a
la Casa de América.
El 2004 dirigeix i escriu Calleidoscopio per a València Escena Oberta,
imparteix el curs Cómo hacer jabón.
Taller de dramaturgia a la Casa En·
cendida de Madrid i escriu diversos
capítols de Pitiüses Resort, una co·
mèdia de Boca-Boca Producciones
per al canal IB3.
El 2005 dirigeix i escriu Cómo levantar piedras sin hundirte en las
aceras per a València Escena Ober·

ta. També escriu el text Querría ser
tú i exerceix d’ajudant de direcció
de Gerardo Vera a l’espectacle La
voz humana (Teatro de la
Zarzuela).
El 2005 dirigeix i escriu Risas y
destrucción, que s’estrena a la sala
la Cuarta Pared de Madrid, i fa les
funcions d’ajudant de direcció de
Gerardo Vera a Divinas palabras
(CDN).
El 2007 escriu Sí, pero no lo soy i
exerceix d’ajudant de Gerardo Vera
a Un enemigo del pueblo (CDN).
El 2008 dirigeix Sí, pero no lo soy
(4 nominacions als Premis Max
2009) per al Centro Dramático
Nacional, que també es va poder
veure la temporada 2008/2009 al
Teatre Lliure de Barcelona. Dirigeix
Pinter Party per a la sala la Cuarta
Pared de Madrid.

El 2009 escriu l’obra Días estupendos (continuació de Sí, pero no lo
soy) i estrena La cabeza del Bautista de Valle-Inclán dins l’espectacle
Avaricia, lujuria y muerte, que diri·
geix juntament amb Salvador Bolta
(La rosa de papel) y Ana Zamora
(Ligazón) per al Centro Dramático
Nacional.

T DE TEATRE
H d’història
Una aventura original i singular co·
mença el maig de 1991 quan cinc
joves actrius acabades de graduar
a l’Institut del Teatre de Barcelona
opten per no consumir-se al costat
del telèfon esperant la trucada d’un
director que les sol·liciti i prenen la
iniciativa de volar pel seu compte.
Pere Sagristà, un company de les
cinc protagonistes, els proposa lle·
gir el volum de Patricia Highsmith
Petits contes misògins, publicat per
primera vegada el 1977. Fascinades
per la hilaritat i la ironia d’aquests
relats, decideixen posar-se a tre·
ballar amb el material de l’autora
nord-americana.

comú, Daniel López-Orós, qui a par·
tir d’aleshores s’encarregarà de la
producció executiva.

Creen la companyia per presentar
en societat el que serà el seu pri·
mer espectacle i la bategen amb el
nom T de Teatre per la debilitat que
tenen totes elles pel te. És un amic

Les primeres funcions d’aquest es·
pectacle es poden veure al circuit
alternatiu (La Cuina, Sala Beckett,
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega).
L’interès que desperta entre els es·

En aquest primer muntatge, la com·
panyia aposta per la senzillesa es·
cènica: dos tamborets, una taula,
una cadira de fòrmica i una butaca
són els únics elements escenogrà·
fics. El pes de l’espectacle recau,
doncs, en el text i en la interpreta·
ció de Mamen Duch, Rosa Gàmiz,
Míriam Iscla, Carme Pla i Àgata
Roca. T de Teatre continuarà fidel a
aquesta puresa escenogràfica, con·
vertint-la en una de les seves cons·
tants.

pectadors provoca que la produc·
ció iniciï un pelegrinatge per diver·
ses sales de Barcelona (Mercat de
les Flors, Villarroel Teatre) i una gira
per gran part de la Península, par·
ticipant en diversos festivals i actu·
ant en nombroses ciutats espanyo·
les. Obtenen una excel·lent acollida
de crítica i públic i reben el Premi
de la Crítica de Barcelona a la Revelació Teatral de la Temporada.
La segona peripècia teatral té nom
masculí: Homes!, dirigida per Sergi
Belbel, arriba el 1994 al Mercat de
les Flors. Disseccionen irònicament
el sexe oposat a partir de creacions
pròpies i d’alguns relats encarregats
a quatre dramaturgs. L’èxit de pú·
blic manté l’espectacle sis mesos en
cartell i posteriorment engega una
gira per Catalunya i per diverses
ciutats espanyoles.

Rosa Gàmiz decideix iniciar una
carrera en solitari i l’actriu Marta Pé·
rez entra a formar part de la com·
panyia.
Marxen a Madrid el 1995 per repre·
sentar l’espectacle durant un mes i
mig, però l’èxit les sorprèn i Homes!
es manté un any seguit en la carte·
llera del Marquina. Aquest triomf a
la capital és decisiu per a la compa·
nyia i els permet accedir als circuits
de gira comercials. Se’n van cap a
les Amèriques, on al teatre La Plaza
de Buenos Aires acollirà durant tres
mesos les últimes funcions d’Homes! el 1997. La companyia promet
estrenar el seu proper espectacle
en aquesta ciutat.
I ho compleix. Així és com a l’abril
de 1998 viatgen a Buenos Aires per
estrenar Criatures, una creació so·

bre l’imaginari infantil, codirigida
per T de Teatre i David Plana. Per
primer cop són quatre les actrius
que trepitgen l’escenari. L’Àgata
Roca assumeix en aquest muntatge
les tasques d’ajudant de direcció.
Amb un ull que mira als nens i l’al·
tre que observa als adults, Criatures arriba a Barcelona al setembre
i s’instal·la al Teatre Poliorama no·
vament amb gran èxit de crítica i
de públic. Inicien una gira per tota
Catalunya i també s’estan al Teatro
Lara de Madrid durant vuit mesos.
Continua un llarga gira per Espanya
i retornen al Poliorama per finalitzar
l’espectacle.
Criatures és nominat als Premis Max
com a millor espectacle teatral i rep
un Premi Butaca en la categoria de
millor text teatral de la temporada.

La primera experiència en el terreny
televisiu té lloc l’any 2000 amb la
sèrie Jet Lag per a Televisió de Ca·
talunya. Juntament amb el director
de cinema Cesc Gay, la companyia
crea una comèdia de situació que
reflecteix la vida quotidiana de cinc
amigues i els reptes que compor·
ta la vida moderna, amb grans do·
sis d’humor i sensibilitat. L’acollida
és excel·lent, amb una mitjana de
691.000 espectadors, i permet con·
tinuar treballant per crear nous ca·
pítols que s’emetran durant els anys
2002 i 2003.

da al Teatre Poliorama, les espera
una gira per Catalunya.

El quart espectacle s’estrena a Artà
(Mallorca) al setembre de 2003.
Això no és vida!, novament dirigit
per David Plana, planteja situaci·
ons obsessives i compulsives con·
temporànies tenyides de sarcasme.
Després de fer una llarga tempora·

T de Teatre crea un nou reparti·
ment en què no busca dobles, sinó
actrius amb capacitat per crear els
seus propis personatges, sense per·
dre el segell personal de la companyia.

La primavera del 2004, Jet Lag en·
gega els motors de la quarta tem·
porada i es pot veure a TV3, Canal
Satélite i Vía Digital. El bon resultat
possibilita que al 2005 s’estrenin
nous capítols. I coincidint amb el
desè aniversari de la seva estrena a
Madrid, Homes! torna a represen·
tar-se al Teatro Príncipe de Madrid
al febrer del 2005. Per a la reposi·
ció, es forma una segona compa·
nyia: M de Misògines.

Després de vuitanta-un capítols, el
febrer de 2006 s’emet la sisena i úl·
tima temporada de Jet Lag.
El 21 d’abril de 2006, la companyia
estrena al Teatre Auditori de Grano·
llers 15, un espectacle que neix amb
la intenció de celebrar els quinze
anys del naixement de T de Teatre.
15 realitza una llarga gira per més
de 40 ciutats de Catalunya, Valèn·
cia i Balears i s’acomiada fent una
temporada al Teatre Poliorama.
Aquest mateix any, T de Teatre rep
la Butaca Honorifica a la Trajectòria Professional (Premis Butaca).
Coincidint amb l’aniversari de la
companyia, s’edita un llibre-DVD
amb l’enregistrament de l’espec·
tacle 15 i material totalment inèdit
com ara imatges de la primera fun·
ció amb públic, entre d’altres.

Com pot ser que t’estimi tant és el
títol del sisè espectacle de la com·
panyia. Un thriller escrit i dirigit
per Javier Daulte, estrenat al mes
d’octubre de 2007 al Teatre Nacio·
nal de Catalunya. L’espectacle obté
una excel·lent acollida i emprèn una
gira per Catalunya i Balears. A finals
d’agost de 2008, l’espectacle torna
a Barcelona, aquest cop al Teatre
Poliorama, on s’estarà dos mesos.
Un cop finalitzada la temporada a
Barcelona, l’actriu Míriam Iscla deixa
la companyia.
El canal de TV Paramount Comedy
estrena les primeres tres tempora·
des de Jet Lag, doblades al castellà
per les mateixes actrius.
El setembre de 2009, T de Teatre
estrena un petit musical que duu

per títol Nelly Blue a la Fira de Tea·
tre Tàrrega. Aquest nou espectacle
és dirigit i cocreat per Marta Pérez.
I, a diferència dels anteriors, les ac·
trius de la companyia no hi actuen;
ho fan Xavi Mira i Albert Ribalta, els
protagonistes masculins de la sèrie
Jet Lag. L’espectacle és rebut amb
entusiasme pel públic i per la críti·
ca. I, a hores d’ara, ja ha visitat més
de 35 ciutats de Catalunya, València
i les Balears.
X de Xifres
T de Teatre ha creat set especta·
cles, ha representat més de 2.000
funcions i ha convocat l’assistència
de més de 820.000 espectadors.

“

T DE TEATRE HA CREAT
SET ESPECTACLES, HA
REPRESENTAT MÉS DE 2.000
FUNCIONS I HA CONVOCAT
L’ASSISTÈNCIA DE MÉS DE
820.000 ESPECTADORS.

”

CRÈDITS
Autor i director Alfredo Sanzol
Traducció Sergi Belbel
Intèrprets Mamen Duch, Marta
Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta,
Jordi Rico, Àgata Roca
Escenografia i vestuari Alejandro
Andújar
Il·luminació Albert Faura (A.A.II)
So Roc Mateu
Producció executiva Daniel LópezOrós
Direcció tècnica Judit Vidal
Ajudant de direcció Eli Iranzo
Cap de producció Carmen Álvarez
Ajudant d’il·luminació Carles
Borràs
Caracterització Tito Monros i Karol
Tornaria

Construcció d’escenografia
Taller escenografia Jordi Castells
Confecció de vestuari Maribel
Rodríguez
Sastreria Luis Espinosa
Sabateria Theaterschuhherstellung
Confecció tèxtil de l’escenografia
Pilar Albadalejo
Impressions digitals de
l’escenografia Marc Martí
Estructures de l’escenografia May
Realització de l’arbre Obaga
Disseny gràfic Enric Jardí
Fotografia David Ruano
Premsa La Costa Comunicació
Vídeo Marc Matons
Web Runroom
Xarxes socials Agitación
Correcció de textos
La Correccional

Regidora Judit Vidal
Operadors de llum Carles Borràs
i Iñigo Basauri
Operador de so Roger Abalós
Maquinista Marçal Vallhonesta
Una coproducció de T de Teatre
i Grec Festival de Barcelona
Amb el suport de l’Institut Català
de les Indústries Culturals de
la Generalitat de Catalunya
Amb la col·laboració del Teatre La
Sala (Ajuntament de Rubí)
Agraïm la col·laboració de Fàbri·
ca per a la creació Fabra i Coats,
Merche Garrido i Jordi Pérez

MAMEN DUCH
Poc després de diplomar-se en In·
terpretació per l’Institut del Teatre
de Barcelona (1990), va formar T
de Teatre i des de llavors ha par·
ticipat en tots els projectes de la
companyia. També ha participat en
els muntatges Paraula de poeta, a
partir de poemes de Maria Mercè
Marçal i dirigit per Jordi Mesalles, i
Mitjanit a l’Starlit, de Michael Has·

tings i dirigit per Carles Lasarte. En
televisió ha treballat a La Sagrada
Familia (Dagoll Dagom), Ventdelplà,
Efectes secundaris, Laia, el regal
d’aniversari, La caixa sàvia, Estació
d’enllaç, Tres estrelles (El Tricicle),
Locos por la tele, Calle 13, Crack,
Hospital Central, El comisario i La
chica de ayer (13 capítols). En cine·
ma ha treballat a El cónsul de So-

doma de Sigfrid Monleón i Què t’hi
jugues, Mari Pili? de Ventura Pons.

MARTA PÉREZ
Diplomada en Interpretació per
l’Institut del Teatre de Barcelona
(1987), el 1995 va entrar a formar
part de T de Teatre. A banda de
participar en tots els projectes de
la companyia, també ha dirigit Nelly Blue, interpretada per Albert Ri·
balta i Xavier Mira i escrita per tots
tres. Ha treballat amb els directors
de teatre Carol López, Esteve Fer·

rer, Josep Pere Peyró, Jaume Me·
lendres, M. Casamayor, T. Vilardell i
Federic Roda. En televisió ha treba·
llat a La Sagrada Família (Dagoll
Dagoll), Dones d’aigua, Efectes
secundaris, Crònica negra, Plàstic, Hospital Central i El comisario.
També ha participat en diverses
pel·lícules, com ara La vida empieza
hoy de Laura Mañá, Dones de Ju·

dith Colell, Nexus de Jordi Cadena,
Cucarachas de Toni Mora i No et tallis ni un pèl de Francesc Casanovas.

CARME PLA
Membre de T de Teatre des dels
inicis, ha participat en tots els pro·
jectes de la companyia. També ha
participat en els muntatges Tres
dones i un llop (de Javier Daulte,
direcció de Carol López), Hamlet
(de William Shakespeare, direcció
d’Oriol Broggi), No és tan fàcil (de
Paco Mir, direcció de Josep M. Mes·
tres) i La filla del mar (d’Àngel Gui·

merà, direcció de Sergi Belbel), en·
tre d’altres. Ha participat en sèries i
programes de televisió de TV3 (La
Sagrada Familia de Dagoll Dagom,
Laura, Plats bruts, Efectes secundaris, Dones d’aigua, Tres pics i repicó, Tres estrelles d’El Tricicle), TV2
(Plàstic), Antena 3 TV (Los ladrones
van a la oficina), Canal Plus (Crack)
i Telecinco (Hospital Central). Ha

participat en les pel·lícules L'última
nit d’Elvis d’Oriol Ferrer, Ficció i A
la ciutat de Cesc Gay i No et tallis ni
un pèl de Francesc Casanovas.

ALBERT RIBALTA
Diplomat en Interpretació per l’Ins·
titut del Teatre de Terrassa (1990)
i diplomat en Direcció de Cinema
pel CECC (1993). Ha treballat, entre
d’altres, amb els directors Manuel
Dueso, Oriol Broggi, Carlota Subi·
rós, Carol López, Xicu Massó, Ferran
Madico i Àlex Rigola. Amb T de Teatre ha participat en la sèrie Jet Lag
(6 temporades) i ha coescrit, amb

Xavi Mira i Marta Pérez, el muntatge
Nelly Blue, dirigit per Marta Pérez i
interpretat per ell i Xavi Mira. Amb
Xavier Bertran va fundar la compa·
nyia La Mòmia i ha intervingut en
tres muntatges de la companyia
(Tracti’m de vos, Iconoclasta i De
cara a la paret). També va ser mem·
bre fundador de la coral Follim Fo·
llam. Ha treballat en diverses sèries

i programes de televisió, a TV3 (La
Sagrada Família, Via Augusta, Plats
bruts i Set de nit), Telecinco (Hospital Central) i Canal Plus (La noche
americana).

JORDI RICO
Estudis d’Interpretació al Col·legi
del Teatre de Barcelona (1993-1996)
i a l’Estudi de Teatre amb Txiki Ber·
raondo i Manuel Lillo (1995-1998) i
seminaris d’interpretació amb Javi·
er Daulte i Alejandro Masi (2002).
Ha treballat amb els directors tea·
trals Julio Manrique, Oriol Broggi,
Teresa Vilardell, Pau Carrió, Joan
Font, Ferran Madico i Javier Daul·

te, entre d’altres. Amb Els Joglars
va estrenar tres espectacles (Ubú
president, Daaalí i La increïble història de Dr. Floit & Mr. Pla). També ha
participat en les sèries de televisió
La Sagrada Família (Dagoll Dagom)
i Porca misèria i la minisèrie Les
veus del Pamano.

ÀGATA ROCA
Diplomada en Interpretació per
l’Institut del Teatre de Barcelona
(1990), forma part de la compa·
nyia T de Teatre des dels seus ini·
cis i ha participat en tots els seus
muntatges i també en la sèrie Jet
Lag. També ha treballat amb els di·
rectors teatrals Carol López (V.O.S.
i Boulevard), Lluís Pascual i Joan
Ollé. Ha participat en les sèries de

televisió La Sagrada Família (Da·
goll Dagom), Ventdelplà, Laura (2
temporades), Sitges, Crims i Estació d’enllaç, entre d’altres col·
laboracions per a televisió. Ha
participat en les pel·lícules V.O.S.
i Ficció de Cesc Gay, Excuses! de
Joel Joan i Las horas del día de Jai·
me Rosales.

SERGI BELBEL
Traducció
Autor, director i traductor teatral.
Llicenciat en Filologia Romànica i
Francesa per la Universitat Autòno·
ma de Barcelona (1986) i membre
fundador de l’Aula de Teatre de la
Universitat Autònoma de Barce·
lona. Professor de Dramatúrgia a
l’Institut del Teatre de Barcelona
des de 1988 i, des de la tempora·
da 2006-2007, director artístic del

Teatre Nacional de Catalunya. La
repercussió internacional de Sergi
Belbel és perfectament visible en el
gran nombre d’obres seves repre·
sentades a l’estranger i en les múlti·
ples traduccions de les seves obres
a una quinzena d’idiomes. Tres de
les seves obres han estat adpata·
des al cinema per Ventura Pons i
ha estat mereixedor de més d’una

vintena de premis, entre els quals
destaquen el Premio Nacional de
Literatura Dramática del Ministerio
de Cultura, el Premi Nacional de Te·
atre de la Generalitat de Catalunya,
el Premi de la Crítica Serra d’Or i el
Premi Ciutat de Barcelona de les
Arts Escèniques. Va ser el director
d’Homes!, segon muntatge de T de
Teatre.

ALEJANDRO ANDÚJAR
Escenografia i vestuari
Llicenciat en Belles Arts per la Uni·
versidad Complutense de Madrid i
en Escenografia per la RESAD. Va
obtenir la Suficiència Investigadora
per l’E.T.IS d’Arquitectura de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid. Ha
realitzat escenografies i vestuari per
a teatre i òpera. Ha treballat espe·
cialment amb Gerardo Vera (Madre
Coraje de Bertolt Brecht, Platonov

de Txèkhov, Rey Lear de William
Shakespeare, Un enemigo del pueblo d’Henrik Ibsen, Divinas palabras
de Valle-Inclán i La voz humana de
Jean Cocteau i Francis Poulenc) i
Alfredo Sanzol (Sí, pero no lo soy i
Risas y destrucción). També ha tre·
ballat, entre d’altres, amb José Luis
Gómez, Carles Alfaro i Pepe Bornás.

ALBERT FAURA
Il·luminació
Nascut a Barcelona. Estudis
d’il·luminació a l’Institut del Tea·
tre de Barcelona i curs internaci·
onal d’il·luminació organitzat pel
British Council a Londres. Com a
il·luminador ha treballat en teatre,
òpera, música, dansa i exposicions.
Ha treballat amb directors i coreò·
grafs com Núria Espert, Adolfo Mar·
sillach, Josep Maria Flotats, Nicolas

Joel, Sergi Belbel, Alfredo Arias,
Frédérico Alagna, Rosa Novell, Jor·
di Savall, Josep Maria Mestres, Fre·
deric Amat, Joan Ollé, Gilbert Deflo,
Cesc Gelabert, Ramon Oller i Bigas
Luna, entre d’altres. Guanyador de
dos premis Butaca, dos premis Max
i del Premi de la Crítica de Barcelo·
na dos anys seguits.

ROC MATEU
So
Ha treballat en teatre, circ i televisió.
Ha treballat amb els directors tea·
trals Oriol Broggi, Carme Portaceli,
Sergi Belbel, Lluís Pascual, Mario
Gas, Àlex Rigola, Joan Font, Joan
Ollé i Xavier Albertí, entre d’altres.
És director tècnic del Circ Cric i col·
laborador de l’entitat Pallassos Sen·
se Fronteres. En televisió, ha treba·
llat per a TV3, Antena 3 i Telecinco.

DANIEL LÓPEZ-OROS
Producció executiva
Productor teatral, és cofundador
de T de Teatre i responsable de la
producció executiva de tots els es·
pectacles i sèries de televisió que
s’han dut a terme al llarg dels gai·
rebé dinou anys de trajectòria de
la companyia. En els darrers anys
ha compaginat la seva activitat a la
companyia amb la docència, impar·

tint classes de producció teatral al
Col·legi del Teatre.

JUDIT VIDAL
Direcció tècnica
De formació interiorista, va rediri·
gir la seva trajectòria professional
cap al món teatral, especialitzantse en l’àmbit escenogràfic i tècnic.
Ha treballat amb Carles Santos, T
de Teatre, Pep Bou i Lluís Danès,
entre d’altres. Intercalant les seves
col·laboracions amb estudis d’arqui·
tectura en el disseny d’espais inte·
riors, la direcció tècnica, la regidora

d’espectacles teatrals i musicals,
el disseny i la construcció esceno·
gràfica, l’atrezzo i ambientació tant
en teatre com en televisió, cinema
i publicitat conformen part de les
nombroses tasques que ha portat a
terme al llarg dels anys.

ELI IRANZO
Ajudant de direcció
Eli Iranzo ha treballat en projec·
tes per a teatre, cinema i televisió,
com a actriu i com a directora. És
fundadora, actriu i directora de la
companyia Bajo a la mina cantando.
Ha treballat amb companyies com
La Cubana i T de Teatre. Amb T de
Teatre ha participat en la reposició
de l’espectacle Homes! a càrrec de
la companyia M de Misògines i en la

sèrie Jet Lag amb aparicions espo·
ràdiques. Al cinema ha actuat per
a directors com Pedro Almodóvar
(Volver), José Corbacho i Juan Cruz
(Cobardes), Cesc Gay (A la ciutat)
i Francesc Bellmunt (Lisístrata). Ha
estat dirigida per Sergi Belbel, Paco
Mir, Magda Puyo, Andrés Morte i
Marcel·lí Antúnez, entre d’altres. Ha
col·laborat en nombroses sèries de

televisió, com ara Cuéntame cómo
pasó, Hospital Central, Aída, El internado i Los hombres de Paco, en·
tre d’altres.

CARMEN ÁLVAREZ
Cap de producció
Productora, promotora i distribuï·
dora teatral, vinculada a la fundació
i trajectòria del SAT (Sant Andreu
Teatre), on va ser responsable del
departament de promoció d’espec·
tadors i màrqueting. Més tard va
orientar la seva vida professional
cap a l’àmbit de la gestió de com·
panyies teatrals. Ha treballat amb
Rocamora i Artristas i, des de fa

nou anys, amb la companyia T de
Teatre, on exerceix tasques de pro·
ducció de tots els projectes teatrals
i televisius de la companyia.

Companyia: T de Teatre
Daniel López-Orós
Carmen Álvarez
Tallers, 77, 2n 1a
08001 Barcelona
T. 0034 93 426 37 87
M. 0034 667 60 48 44
tdeteatre@tdeteatre.com
www.tdeteatre.com
www.youtube.com/user/canaltdeteatre
www.twitter.com/TdeTeatre
www.facebook.com/TdeTeatre.Pagina.oficial
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