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ARRIBO A MITJA TARDA
PETIT RESUM

Autoria i Direcció Clàudia Serrahima Urgell
Dramatúrgia: Mónica Hernández, Sergi Ducet i Clàudia Serrahima

Mirada externa: Pau Matas
Manipulació: Clàudia Serrahima Urgell
Espai sonor: Pau Matas i Cèlia Rovira

Disseny de llums: Anna Rovira
Assessorament artístic: Xavier Bobés 

Fotografies i videos: Núria Gascón i Cora Estival
Escenografia i materials: Helena Calafell i Laia Segú

Construcció taula: Bernat Renau
Investigació i transcripció de material : Carme Urgell, Eulàlia Espinàs i família

El capità de la marina mercant Joan Espinàs i la seva dona Carme Xivillé són els protagonistes d’una
correspondència de més de cinquanta anys ( entre 1917-1965): 3700 cartes, telegrames, telefonemes i postals

que han sobreviscut al llarg d'aquests anys gràcies a varies generacions. 
Entre els dos expliquen la seva història familiar, el seu amor, però també la història local i mundial de la

primera meitat del segle XX. 
A partir del paper com a material i l'aigua com a element primari 

ens atrevim a donar veu a aquesta història entre les històries. 

Arrel del l’obra “No sabem res del campo”, l’artista Clàudia Serrahima i la seva companyia inicien la seva
trajectòria en el teatre d’objectes. Dos anys més tard, la voluntat de la companyia de seguir investigant les
possibilitats de la poesia visual i el diàleg amb altres llenguatges, genera la incorporació a l’equip d’altres 
 professionals provinents de diferents disciplines artístiques; desde la dramatúrgia i la interpretació, a la
fotografía, l’escenografia, el cine i la música. 

La recerca en el llenguatge simbòlic i la poesia visual propi del teatre d’objectes és una de les motivacions
principals de la companyia. Així com seguir investigant en un format teatral que fuig de convencions i
proposa un tipus d’experiència escènica evocadora i amb tantes lectures com espectadors hi ha. La història
d’en Joan i la Carme apela a la poètica que s’amaga rere la vida quotidiana, i en l’escriptura com a remei a la
distància entre ells. I a la vegada, també planteja el repte de traduir un material molt extens i literari al
llenguatge visual. L’oportunitat de desenvolupar un projecte de creació que parla per nosaltres dels
aconteixements més rellevants de la primera meitat del segle XX, també ens empeny a trobar la manera de
compartir la nostra metodologia en un context pedagògic, apostant pel potencial de l’art com a eina
d’aprenentatge. 





Resumen
 Quantes històries s’amaguen al fons del mar? Quants records han naufragat? Si les
cobertes i les veles dels vaixells parlessin, què ens explicarien? Ens agrada pensar que el
passat ens parla a través de les esquerdes i les cicatrius i així, ens permet entendre'ns.
Aprenem a estimar-nos i a conèixer-nos a través dels nostres semblants, imitant els
seus gestos, els seus hàbits, els seus gustos; escoltant les seves veus, els seus contes, els
seus riures; tocant les seves coses, les seves robes, assecant les seves llàgrimes…I és
quan compartim moments, secrets, experiències…que ens preguntem què queda de tot
això en nosaltres. 
Un arbre genealògic és un mapa a gran escala ple de mil possibles fils d'on estirar per a
poder escoltar un relat. Nosaltres hem decidit estirar d'un d'ells i ens hem trobat amb el
mar. Un mar de paraules creuades entre el Joan i la Carme, els dos protagonistes de
l'entusiasme que ens van animar a començar a llegir la correspondència que es van
enviar durant més de cinquanta anys, entre 1917 i 1965. Entre les cartes que han
sobreviscut al llarg d'aquests anys ens trobem amb un capità de vaixell, amb el port d'un
poble, d'on uns salpaven i altres esperaven, amb la correspondència entre l'absència i el
desig, amb la trobada entre la rutina i els viatges, amb la memòria d'un país i la d’una
família, i finalment; amb el paper, l'únic que ens podia explicar la història conservant
cada coma, cada esquerda i cada cicatriu. 
El desig de comptar i trobar què queda de tot això en nosaltres ha construit el nostre
procés de creació. I, a la vegada, defineix la nostra trobada com a equip, com a fills i néts
del que ens succeeix.
És així com a partir del paper com a material i l'aigua com a element primari ens atrevim
a explicar una història entre les històries. Donant veu a les cartes d'un home enmig del
mar i a les d’una dóna desde terra, mentre el paper i l'aigua dibuixen els seus viatges.

Al llarg de la seva trajectòria com a capità de la marina mercant en Joan Espinàs va viure
més temps a fora de casa i viatjant pel món que a prop dels seus. És per això, per
apaivagar el dolor de la distància, que durant més de cinquanta anys va intercanviar més
de 3.700 cartes, telegrames, telefonemes i postals amb els seus familiars, sobretot amb
la seva dona, Carme Xivillé. Aquestes cartes, per tant, expliquen les seves vides i tot el
que els passa entre 1917 i 1965, el que va ser la vida laboral d’en Joan Espinàs.
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ARRIBO A MITJA TARDA
Proposta detallada



Però són unes cartes que no només parlen de la seva història d’amor, de les seves
il·lusions, del seu projecte de família, de l’educació dels seus fills, de les vicissituds del
mar, de l’enyor, l’espera, de la responsabilitat de ser capità de vaixell o les dificultats
d’una dona (la Carme) de portar una casa amb quatre fills pràcticament sola. Aquestes
cartes també parlen de com la història i els aconteixements més importants de la
primera meitat del segle XX els passen per sobre, i com a través de les seves vides i la
seva relació epistolar, els expliquen.
Amb aquesta quantitat ingent d’informació i de cartes, i intentant respectar el valor que
tenen, tant per la família com per la història de casa nostra, ens vam proposar el repte
d’iniciar un projecte teatral on els continguts d’aquestes missives en fossin el
disparador.
Com podem explicar l’enyorança? La nostàlgia de res? El trobar a faltar coses que no
hem viscut mai però que no per això deixem de trobar-les a faltar? Com podem
expressar el pes del mar, la sal i la distància? I el pes tossut i inexorable dels anys? Com
podem construir al·legories de la distància? De l’acte de l’escriptura com a ritual de
cura? de purga? Com podem fer que l’experiència teatral i la vida petita d’una família de
fa molts anys interpel·li directament al públic? Que el convidi a viure en la pròpia pell
una experiència teatral, que malgrat partir de cartes i paraules, també parla de tot allò
que no es pot dir, de coses tan importants que no tenen nom? Des d’un bon inici vam
confiar que la poesia visual del teatre d’objectes i el seu potencial evocador i creador
d’imatges, era la posada en escena que ens ajudaria a expressar les emocions que
amaguen aquestes cartes i que costen molt d’explicar en paraules. Voliem treballar en
un format teatral que traduís les metàfores i les figures retòriques pròpies de la
literatura epistolar a un llenguatge visual i escènic, i on cadascuna de les persones que
assisteixin a la nostra proposta puguin viure i interpretar les seves pròpies metàfores.
Depenent de la teva pròpia experiència, depenent del teu bagatge, dels teus gustos,
entendràs, interpretaràs, veuràs o et fixaràs en uns elements o en uns altres. Depenent
de qui siguis, de les coses que t’hagin passat, el teatre d’objectes et diu unes coses o
unes altres, és una experiència molt personal i íntima, tant personal i íntima com les
cartes que bressolen la dramatúrgia d’ Arribo a mitja tarda. 
Igualment, el teatre d’objectes també pot ser una bona manera d’acostar-nos a la
història de casa nostra des d’una perspectiva diferent, i planteja inclús la possibilitat de
trobar la manera de compartir la nostra metodologia en un context pedagògic i
accessible, confiant en el potencial de l’acte teatral com a eina d’aprenentatge. 
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Incentivos
Nuevas formas de aprender
Mejora de las capacidades
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Fou marí, capità de la Marina Mercant, el qual
dedicà cinquanta anys de la seva activitat
professional a la navegació, sense deixar de
tenir un fort vincle amb la seva família.
La web Viure Navegant recull part del fons
personal resultat de la seva trajectòria vital:
la correspondència creuada entre ell i la seva
esposa, Carme Xivillé, fins la mort d’ella;
cartes a/i d’altres destinataris, memòries,
escrits i fotografies; així com documentació
relativa als viatges i companyies marítimes i
documentació gràfica d’arxiu. Tots els
documents transcrits han estat fidels a
l’original.

RESUM D'UN VIATGE

Del 16 de juny al 9 de novembre de 1917
Bricbarca Alfredo. Capità Gabriel Olivé
Aquest és el primer viatge com alumne en
pràctiques de nàutica, també anomenats
“agregats”, de Joan Espinàs.
El viatge és ben llarg, gairebé 5 mesos, dels
quals sols 20 dies passen al port de
Jacksonville (Florida).

En el transcurs del mateix, escriu unes
quantes cartes als diversos membres de la
família -algunes des d’alta mar-, una postal
acolorida de la ciutat i un diari personal.
En tots aquests escrits descriu allò que veu i
viu, i es poden seguir les vivències d’un jove
de 19 anys: escenes quotidianes de la ciutat,
els emigrants espanyols, el (mal)tracte dels
negres, el redescobriment de la Coca-Cola -
encara no importada a Espanya-, la
“sublevació” dels agregats contra el capità,
situacions pròpies de la primera guerra
mundial al mar, el torpedeig d’un submarí,…

Del viatge a Jacksonville (juny-nov. 1917) hem
localitzat 9 cartes: 7 escrites per Joan
Espinàs a la seva tia i mare adoptiva Maria
Llosas i a les seves cosines Angela, Paula i
Carme i 2 escrites per Carme a ell.
En totes elles, ell descriu les vivències del
viatge i escenes de la vida quotidiana
“americana” viscudes per un jove de 19 anys.
En les que li escriu la cosina Carme a ell li
comenta els dies de revolució (vaga del 1917)
que hi ha a Barcelona.

Joan Espinàs i Font 
Premià de Mar, 1898 – Barcelona, 1981 

https://viurenavegant.info/
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Cartes de Joan Espinàs

FRAGMENTS 

alta mar, 29 de juny de 1917: “El capitán,
hombre viejo (72 años según dicen) es un “lobo
de mar”: hombre raro, de genio, y por lo tanto
bastante insoportable en sus asuntos, si
tuvieramos de hacerle caso de lo que dice.”

alta mar, 7 de juliol de 1917: “Ayer se
despidieron de nosotros las ultimas gaviotas
que procederian seguramente de las Islas
Canarias, ya que estabamos a 60 millas de
distancia de la de Sta. Cruz de las Palmas.
Esto prueba que hemos abandonado el
mundo terrestre y entramos en el marítimo”

alta mar, 5 d’agost de 1917: “Todavia no
hemos podido ir a tierra porque con motivo
de la guerra miran muchos pequeños
detalles.”

Ribas, 20 d’agost de 1917: “la semana pasada
se estalló la revolución ocasionando muchos
muertos y heridos”

Diari personal de Joan Espinàs

FRAGMENTS

Día 3 Agosto. Fondeamos después de aferrar
todas las velas en la embocadura del río. A las
12h vino el remolcador y práctico,
llevándonos hacia Jacksonville. 

Día 13- La única novedad de este día es que
recibo carta de casa firmada por Paula que
me cuenta su viaje á Premiá, de Angela que
me cuenta la muerte de Quimeta de Bartolí,
fallecimiento que me sorprende mucho

Día 15- Se pasa este día sin novedad, abordo
para solemnizarlo no se trabaja. Por la tarde
voy a tierra, aprovechando que las tiendas
están abiertas, para comprar algunas
chucherías. Entro en una a comprar una
pelota de corcho por 10 centavos, y una
polvera por el mismo precio. Hubiera
querido comprar un muñeco, pero me
pidieron $21 / 2 , otra vez será, al final voy a
otro bazar que todo lo vendían á 10 centavos
y compro 2 juegos de ingeniería, una pelota,
un utensilio de carpintero. 

 

Tota la informació està extreta de la web: www.viurenavegant.info

Fragments de cartes i diaris
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Posada en escena
Paper i aigua

 
Per explicar la història epistolar entre la Carme (la
Terra) i el Joan (el Mar) es farà servir l'aigua i el paper
com a material bàsic. 
La taula també un objecte a tenir en compte, és des
d'on la manipuladora d'objectes crearà aquest poema, i
allà on es sostindran els dibuixos que es fagin sobre el
paper. La taula pretén ser una dicotomia entre el mar i
la terra, és a dir, un escriptori al mig del mar. 

Per tal que les cartes estiguin en l'atmosfera i puguin
acompanyar la poètica visual dels moviments, dos
intèrprets les llegiran, com si fossin narradors d'una
història, que a més de ser una relació íntima, explica la
història de finals del segle XX. 
La quantitat de paraules, d’objectes, el volum d’aigua i el
joc de llums configuren el viatge que condensa la
magnitud de tota una vida d’un matrimoni que ens parla
a través del temps. 

Fotografia d'assaig
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Fotografies assaig obert
Teatre l'Amistat - Premià de Mar 

(Premeu aquí o les imatges per veure el trailer de l'espectacle)
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G9xncQZG9Y0
https://www.youtube.com/watch?v=G9xncQZG9Y0
https://www.youtube.com/watch?v=G9xncQZG9Y0
https://www.youtube.com/watch?v=G9xncQZG9Y0
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IL·LUMINACIÓ

2 carrers amb dos retalls per carrer
6 PC al terra per il·luminar el plafó de
l'escenografia. Van darrere l'escena. Cal
posar-los darrere per fer servir amb dimmer
(3 calids i 3 freds)

Penjat: Pars en zenital sobre la lona negre que
portem nosaltres. Lampares en horitzontal.

SO

2 pa
2 monitors al terra
3 inalámbrics per els interprets
Taula de so
Nosaltres portem un inalámbric per
sonoritzar la taula de l'espectacle.

 

RIDER TÈCNIC

AUDIOVISUAL

Projector als plafons de l'escenografia. (Els
plafons blancs fan de pantalla.)

ESCENOGRAFIA

Lloc on penjar plafons del sostre.
Aixeta per omplir garrafes d'aigua.
3 Fregones per recollir l'aigua.
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REFERÈNCIES
ESCENOGRAFIA
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MAGATZEM - CUINA

Pel que fa a l'escenografia, com a la resta del projecte, es proposa tenir sempre en compte
la dicotomia Mar Vs Terra. 
El en el cas de l'espai es reflecteix aquesta dualitat en un fons que recorda a un magatzem
de vaixell i a la vegada a les estanteries d'una cuina. Per dur a terme aquest fons simbolic,
s'utilitzen objectes de vidre i metall com ara pots i gerros que es fan servir com a motlles
de paper per a fer les formes que remetran a aquests magatzems.

ESCENOGRAFIA
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ESCRIPTORI - VAIXELL
ESCENOGRAFIA



1904 Dans la mer - José Maria Usandizaga 
1905 El vals de la viuda negra: S’esmenta en les cartes.
1914 Las Golondrinas (Zarzuela) - José Maria Usandizaga: s’esmenta en les cartes.
"Las Golondrinas" se estrenó en el año 1914 como Zarzuela. En 1929, se presentó como Ópera, con música
compuesta para los fragmentos hablados, por Ramón Usandizaga, hermano del compositor ya fallecido
 Ai nena tant que t’estimo  Cançó extreta del cançoner del projecte Càntut. Cançons de tradició oral.
1926 Ara que la mare és fora: s’esmenta en una carta de Carme a Joan. Cançó extreta del cançoner del
projecte Càntut. Cançons de tradició oral.
1930 Canción de las Espigadoras, de la Zarzuela “La Rosa del Azafran”: s’esmenta en les cartes. 
1933 Chantez, Chantez, grand mère - Nita Garcia (Vedette) En el text no s’esmenta a la cançó, però si a la
vedette. 
1934 El dia que me quieras - Carlos Gardel 1934: referencia a l'estima per Buenos Aires. S'esmenta en les
cartes.  
Finals segle XIX - El Marinero - Cançó extreta del cançoner del projecte Càntut. Cançons de tradició oral,
cantada per Consol Berta de Palau-saverdera i enregistrada per Àngel Roig l'any 1991.

Brut, motor (curt) 
Corda metàlica glizzando i pinçat
Botzina Barco que modula 
Motor molt metàlic 

 
L'eix d'investigació per a la composició de l'espai sonor gira al voltant d'integrar els
elements del mapa conceptual en forma de textures que sostinguin i acompanyin les
imatges que es creen en escena. El mapa conceptual ha esdevingut el punt d'unió i el punt
de partida per a tots els llenguatges que es despleguen en el projecte. 
Amb l'aparició de l'escenografia i els material sorgeix un nou repte per a l'espai sonor que 
 es marca com a objectiu evocar el passat, la distància, la llunyanía, l'enyor i el mar sense
oblidar el context sonor que es genera en escena. El disseny de la microfonia, l'ús de la
distorsió i la investigació amb les textures, busquen aprofitar els sons propis dels obejctes,
el paper, l'escriptori, les veus i l'aigua que esdevenen instruments i instrumentistes per
ampliar la distància entre el mar i la terra, entre el passat i el present.  

Alhora, aprofitant les referències musicals que les pròpies cartes suggereixen i amb la
voluntat d'apropar el llenguatge simbolista  dels objectes amb la concreció dels fets
històrics que revelen les cartes, hem iniciat una recerca per a crear un marc sonor que
acompanyi l'espectador durant la primera meitat del segle XX.  

MARC SONOR

TEXTURES: 

ESPAI SONOR 
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https://www.youtube.com/watch?v=RMxWon4uTP4
https://www.youtube.com/watch?v=90%20fgTRE%20v84
https://open.spotify.com/album/46D3FA5I6MBBEhdR7KS9vP?si=FCKKeIC2SGmYqWz-55BDTw
https://www.cantut.cat/canconer/cancons/item/442-ai-nena-tant-que-t-estimo-on-passarem-la-nuvia-anit
https://www.cantut.cat/canconer/cancons/item/442-ai-nena-tant-que-t-estimo-on-passarem-la-nuvia-anit
https://www.cantut.cat/canconer/cancons/item/744-ara-que-la-mare-es-fora
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WPHVduSqzng
https://open.spotify.com/track/1h0JWyxazseRAf5AnPPWwI
https://open.spotify.com/track/0mAPRz8lp5UsaPL00JN8zZ
https://cantut.cat/canconer/cancons/item/753-el-marinero
https://open.spotify.com/track/5AR5kYwdxovlB0esU1tpYf?si=f16564dd7a8c4232
https://open.spotify.com/track/7ma8Zz3Vz39NBdzcdE4uzH?si=f86e87434a344ee3
https://open.spotify.com/track/3z08zpWDmaSpW9WEenHQPs?si=07eedc0f4b654244
https://open.spotify.com/track/3z08zpWDmaSpW9WEenHQPs?si=07eedc0f4b654244
https://open.spotify.com/track/1maTSAZ2q674dd8F8LzEYm?si=6e33160b444e452d
https://open.spotify.com/track/1maTSAZ2q674dd8F8LzEYm?si=6e33160b444e452d
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Resumen
Direcció i manipulació d'objectes

Fotògrafa, gestora cultural i manipuladora d'objectes.

Estudia fotografia durant 7 anys, vinculant sempre aquest art amb l’ espectacle i la
crítica social. Fa una exposició de fotografies de gran format itinerant, produïda
per l’ICUB anomenada “Donar a la història la possibilitat de ser un altra”, exposada
arreu de Catalunya i Illes Balears.

El febrer del 2019 viatja a Llatinoamèrica amb Temporada Alta fent la regidoria del
nou espectacle de Guillem Albà; CALMA!

El 2018 és coordinadora i acompanyant del laboratori de creació Les Malnascudes
Audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra.

El 2020 comença el projecte El Terrat d'Or, on programa concerts íntims i de petit
format en terrats  Barcelona.

El desembre del 2019 fa una residència artística a Cal Gras sobre la Transhumància
i la vida al camp que es vincula directament amb l'espectacle d'objectes "No sabem
res del campo" que s'estrenà el febrer del 2022 a la Sala Beckett de Barcelona. 

Inicia un projecte el 2019 anomenat #aplordepell per reivindicar el plor i els estats
vulnerables. L' exposa a diversos llocs durant el 2021 i fa diverses entrevistes als
mitjans.

Fins fa poc vivia a Premià de Mar on començà a investigar sobre la vida del seu
besavi i comença el projecte "Arribo a mitja tarda" que guanya el premi de creació  
de Premià de Mar, una residència a Sant Martí de Tous a Teatre Nu, i el premi
Tisner del Centre Cívic Cotxeres Borrell.

C l à u d i a  S e r r a h i m a  i  U r g e l l ,  1 9 9 0

E q u i p  a r t í s t i c  i  t è c n i c
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ResumenPAU MATAS, 1993
Mirada externa i espai sonor

Grau en Comunicació Audiovisual i Grau
Professional en guitarra clàssica.
Dramaturg, músic i dissenyador de so. Pel
que fa al disseny de so i a la composició
musical, aquests últims anys ha realitzat
creacions en diversos espectacles:
“Ragazzo”, “Barcelona (contra la paret)”, “La
Calavera de Connemara”, “Tha Tzpar
(L’espera)”, “Travy”, “Una lluita constant”,
“Reiseführer”, “GRRRLS” i “Mateix dia,
mateix lloc, mateixa hora” en són alguns
exemples. Actualment treballa en el disseny
de l’espai sonor de “UNA” (Teatre Lliure),
“LIFE (o como los árboles nos salvaron la
vida)”, que juntament amb “Tránsitos”,
s’estrenarà durant el festival Grec 2020.

MÓNICA HERNANDEZ MARTÍ, 1988
Dramaturgia i interpret
Actriu, cantant i docent, graduada en Art
Dramàtic i llicenciada en Humanitats
combina la seva carrera com a intèrpret,
amb la pedagogia en música i arts
escèniques. Apassionada del moviment, la
veu i la composició, aposta per obrir el
diàleg entre les arts, les disciplines i els
llenguatges en projectes que creuen en el
potencial de l’art com a eina d'investigació,
experimentació i evolució, tan individual
com comunitària.

XAVIER BOBÉS 1977
Assessorament artístic

Actor/manipulador i creador escènic.
Autodidacta, apassionat de la poètica dels
objectes, investiga des de fa quinze anys amb
tot tipus d’objectes quotidians. Col·labora
amb altres creadors com a intèrpret i com a
manipulador. Aprofundeix en la recerca del
contingut simbòlic/teatral dels objectes i de
tot allò aparentment banal mitjançant la
creació, l’assaig i la docència.

E q u i p  a r t í s t i c  i  t è c n i c

SERGI DUCET, 1992
Dramaturgia i interpret

Escriptor, dramaturg i creador. Graduat en
Humanitats i màster en Estudis Literaris i
Teoria de la i Literatura Comparada. Les
seves línies d'investigació es mouen entre el
llenguatge literari i el llenguatge visual.
Escriu relats breus, novel·la i textos teatrals i
ha participat de diverses produccions
teatrals i audiovisuals, tant de la seva autoria
com de creacions col.lectives.

MARINA FULLANA, 1991
Producció

Coreografia i Producció, titulada de
Tècniques d'interpretació i coreografia en el
Institut del teatre, realitza el màster de
Gestió Cultural en la UB/UOC. Actualment
treballa dirigint la companyia UNAIUNA, com
a productora de TangenIBenzal, i com a
intèrpret d'altres companyies emergents.
Durant el 2022 treballa com a producció dels
Reis Barcelona, i realitza el projecte
pedagògic del Teatre principal entorn a la
dansa. Compagina la seva feina de ballarina
amb la de producció, i docent de l'Escola
d'Arts en viu del Prat del Llobregat. 
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HELENA CALAFELL, 1994
Esceonografia i materials

Graduada en Comunicació i Indústries
Culturals, s'encarrega de la gestió
comunitària de La Escocesa, fàbrica de
creació de Barcelona. Paral·lelament,
col·labora en projectes escènics on
desenvolupa tasques de figurinista i
escenògrafa.

LAIA SEGÚ ARTÉS, 1991
Escenografia i materials

Acompanya processos creatius i de
desenvolupament. Formada en belles arts,
gaudeix de jugar amb objectes, paraules i
colors per crear espais amables al cor i a la
mirada.

NÚRIA GASCÓN, 1993
Audiovisuals

l des de petita interessada en les arts
plàstiques i visuals, estudia batxillerat artístic
a l'EA MASSANA i es gradua com a Tècnica en
Imatge a EMAV el 2013, Barcelona. Després
de dos anys vivint i treballant entre Alemanya
i Àustria torna a Barcelona a estudiar el grau
en Direcció de Fotografia a ESCAC. Es gradua
el 2019 dirigint la fotografia d’Animal
Salvatge, curtmetratge documental
seleccionat al D’A Film Festival entre d'altres.
Per altra banda, es dedica a projectes
personals, com Ara Crema, curtmetratge
documental seleccionat al Festival
L’Alternativa, Scotland Catalan Film Festival,
Mecal, Fifca i premiat amb el Premi Fada de
la Cultura 2021. Actualment es troba
desenvolupant diferents projectes tant de
documental com de ficció, que es rodaran
durant el 2022 i 2023.

CORA ESTIVAL, 1983
Audiovisuals

Fotògrafa i realitzadora. Ha participat en
diversos documentals, curtmetratges i
programes de televisió. Actualment forma
part de l'equip de realització del programa
Polònia de TV3.

BERNAT RENAU 1997
Disseny i construcció escenografia

Graduat en Arquitectura a l'ETSAV i format
en paleteria i història de l'art, s'especialitza
amb fusteria i creació d'escenografies.
Entén l'espai escènic i el seu disseny com a
catalitzador de qualsevol producció teatral.

CÈLIA ROVIRA 1994
Espai sonor 

Pedagoga, músic, compositora, graduada en
Pedagogia Musical i piano clàssic a l’ESMuC
(2019). Ha facilitat processos de cocreació
interdisciplinar amb joves de la ciutat de
Mataró i del barri del Raval a través de
Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval.
Realitza l'ajudantia de direcció de "The
Unfinished Human Manifesto" de Lali Álvarez
(Fira Tàrrega, 2022).
Ha compost i interpretat la música
d’Odisseus (Sala Beckett, 2015). També ha
col·laborat en el migmetratge “MOMO, el vol
del núvol” de Tati Finchi (Cinemes Girona,
2021) sobre activisme i salut mental.

MARIONA TRIADÚ GALÍ, 2000
Producció escenografia

graduada en Comunicació Audiovisual a la
Universitat Pompeu Fabra. Forma part del
col·lectiu Matriu Id, com a creadora
audiovisual, productora i dramaturga. Amb el
col·lectiu, estrena la performance Ware
Reinforced a la Sala Beckett el maig de 2022.
Paral·lelament forma part de l’associació
educativa A Bao A Qu com a jove mentora
dins el projecte “Baules”.  El juny de 2022
codirigeix el seu primer curtmetratge, que
actualment es troba en fase de
postproducció.
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