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No em diguis reina
Del 29 d’octubre al 7 de novembre

D’Emili Corral 
Direcció: Emili Corral i Glòria José 
Repartiment: Judit Saula (actriu 
substituta Karla Ramos), Glòria 
José, Pep Muñoz, Míriam Aguilera i 
Marc Vidal

Durada: 1h 25min
Espectacle en català

Una producció de Diversitat Teatral, 
amb el suport de l’Estruch, la Fàbrica de 
Creació de les Arts en viu i l’Ajuntament 
de Sabadell

En paraules de l’autor…

No em diguis reina és el quart espectacle de Diversitat 
Teatral, on seguim apostant per la inclusió d’artistes 
amb diversitat funcional. Una peça on el treball d’artis-
tes diversos no és una concessió, sinó una característi-
ca més i un valor afegit en la posada en escena.
Amb aquest espectacle hem volgut posar en relleu la 
contradicció que ens suposa escollir entre els privilegis 
personals i les necessitats col·lectives. Presentem un 
reialme imaginari, amb un sistema de govern dominat 
per una burocràcia inflexible que, en lloc de facilitar 
l’accés als recursos als seus súbdits, esdevé un filtre 
que els allunya del poder establert i només permet pas-
sar als privilegiats i espavilats que coneixen el complex 
funcionament de la maquinària de l’Estat.

En aquest context es troba la protagonista, una prin-
cesa que rebutja el seu estatus, però davant la possi-
bilitat de perdre els seus privilegis haurà de respondre 
la mateixa pregunta que llancem al públic: estem dis-
posats a perdre els nostres privilegis per millorar el 
conjunt de la societat?

Emili Corral
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Fitxa artística

Autoria i dramatúrgia: Emili Corral
Direcció: Emili Corral i Glòria José
Repartiment:  Judit Saula (actriu 
substituta Karla Ramos), Glòria 
José, Pep Muñoz, Míriam Aguilera i 
Marc Vidal
Vestuari: Glòria José
Sastreria: Max Montlleó i Ignasi 
Vila
Il·luminació: Llorenç Parra
Espai escènic: Miquel Ruiz i Glòria 
José
Fotografia: Joan Gastó
Vídeo: Esteban Crucci
Proposta cartell: Albert Rodríguez
Comunicació: Valeria Fernández

Agraïments:

Carles Bigorra, Serjo, Montse Prat, 
Mont Plans, Laura Mestres, Ca la 
Vidala, Víctor Álvaro (Almeria Tea-
tre), Jordi Cortés, Pep Pla, Jessica 
Rimblas, Lluís García, Isabel Toro, 
Manuel Corral, Marc Chornet, 
Ivan Morales, José Escudero, 
Frank Toro, Carme Domènech, 
Ivan Beltran, Alquimistes Teatre, 
Roser Luís Roca, Nuri Luís Roca, 
Julen Aríztegui, Max Montlleó, 
Ignasi Vila, Gisela Krenn (Col·legi 
del Teatre de Barcelona), Meritxell 
Santamaria, Gerard Domènech, 
Aleix Vallberdú, Francisco Cabezas 
i Item Formación S.L.

Sinopsi

No em diguis reina és una road movie teatral que nar-
ra el viatge agitat d’una princesa que no vol ser reina, 
pels indrets més foscos i marginals del seu reialme: 
un país distòpic habitat per personatges estrafolaris, 
egoistes i miserables. Una comèdia negra que ens pre-
senta un sistema esgotat i decadent i ens pregunta si, 
per canviar-ho, estem disposats a renunciar als nos-
tres privilegis.

Personatges i desenvolupament

El prestigi de la Casa Reial s’ha enfondrat i la monar-
quia s’apropa a la seva fi. El Rei és un bròquil. La Reina 
és una vella autoritària, corrupta i esclava de la cirur-
gia plàstica. L’Assessor Reial és un conill pudent ob-
sessiu compulsiu que es desplaça sobre rodes amb la 
precisió d’un rellotge. El Bufó és un acròbata mutilat 
que es deixa humiliar a canvi de viure en la reialesa. 
El Funcionari obeeix la tirania d’una burocràcia cruel, 
absurda i ineficient. La resta de súbdits són éssers mi-
serables que malviuen de les engrunes dels privilegi-
ats. I la Princesa Alícia és una dona insatisfeta, trista 
i avorrida que no sap qui és ni què vol, però sí el que no 
vol: ser reina.

Tot sembla que ha de canviar quan la Reina decideix 
abdicar en la seva filla. Però de camí a l’acte oficial, la 
Princesa es perd pels suburbis del reialme. Sola i des-
pullada de la seva identitat, autoritat i privilegis, el 
seu destí dependrà de la seva capacitat de sobreviure 
en un món on ningú no la reconeix ni la respecta.

Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

Col·loquis i conferències

Col·loqui postfunció amb la 
participació de l’actriu Mont Plans

3 de novembre (després de la 
funció)

Col·loqui de postfunció amb la 
companyia de l’espectacle amb la 
participació de l’actriu Mont Plans.

Funcions especials

Funció amb servei 
d’audiodescripció

5 de novembre (Per a més 
informació contacta’ns aquí)

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/
mailto:mailto:info%40teatreakademia.cat?subject=
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Per què No em diguis reina?

Alguns membres de les més antigues monarquies eu-
ropees han estat (i són encara) notícia als mitjans de 
comunicació a causa dels seus escàndols amorosos, 
sexuals i/o financers. I malgrat tot, segueixen vivint 
en un món d’opulència i desmesura, d’esquena a uns 
súbdits que s’enfronten cada dia a una realitat molt 
diferent.

No em diguis reina és una tragicomèdia que s’inspira 
en aquest tipus d’anècdotes i personatges, per riu-
re’ns d’una realitat que sovint supera la ficció. El text 
segueix l’estructura del viatge de l’Alícia de Carroll a 
través d’un món desconcertant, i aposta per l’ús de 
la burla, la  farsa, l’humor àcid, l’ absurd, la distorsió, 
l’exageració, la crueltat, la descontextualització i la 
utilització de personatges desmesurats, miserables, 
marginals, amb cossos no normatius i comportaments 
moralment reprovables.

A partir d’aquests recursos hem treballat per trobar 
una estètica, un sentit de l’humor i un univers propi 
que ens permeti riure de situacions que ens farien 
plorar, si les prengéssim seriosament.

Aposta real per la diversitat 
i la inclusió

No em diguis reina fa un pas endavant en la norma-
lització i visibilització de les persones amb diversitat 
funcional en les arts escèniques, incloent-hi artistes 
amb aquestes característiques en els rols principals i 
en un text que no aborda aquesta temàtica explícita-
ment o implícita, impulsant així el desenvolupament i 
inclusió d’aquests professionals en el circuit artístic i 
escènic.

A més, facilita la regeneració del llenguatge escè-
nic cap a un model integrador real capaç d’incloure 
la diversitat i atraure un ventall de públic heterogeni. 
S’aposta per l’intercanvi de coneixements i experiènci-
es entre artistes amb diversitat i sense, contribuint a la 
formació d’artistes més experi-mentats

L’aproximació humorística als temes d’actualitat 
permet apropar les arts escèniques inclusives a tota 
mena de públic, més enllà dels circuits especialitzats 
o reduïts.

Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/
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Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

La Companyia

Diversitat Teatral fou fundada per Emili Corral el 2011. L’objectiu original era fer pedagogia de la diversitat a través 
del teatre, donant visibilitat a artistes amb discapacitat en escenaris professionals. A partir de 2017 l’artista Glò-
ria José s’incorpora a la direcció i junts treballen per generar un estil, una mirada i una veu pròpia i compromesa 
amb la realitat que ens envolta. Això els ha portat a tractar nous temes i a explorar altres territoris estètics, sense 
abandonar la seva essència. 

Emili Corral 
Autor i director

Actor, director i dramaturg, llicenciat en Interpretació 
per l’Institut del Teatre de Barcelona. És fundador de la 
companyia de teatre integrat Diversitat Teatral. Va ser 
premiat a la convocatòria 2013 d’Art per a la millora social 
d’Obra Social “La Caixa” pel projecte La última pirueta i 
també va rebre el Premi de públic i Menció especial del 
jurat del Festival Mikro Teatre (2016) per la peça Mirades al 
Teatre Akadèmia.

Autor, director i productor de De la Miss a la mitad (2015-
2017) i El sexe dels àngels (2010-2013/2019-2020) de la 
companyia Diversitat Teatral. També és autor d’Alícia, von 
boyage (Festival COS, 2009), de les peces curtes El futuro de 
los niños i Vi ranci, i coautor del llargmetratge Los amores 
inconclusos, dirigit per Frank Toro. Ha treballat com a actor 
en diversos projectes de teatre i audiovisuals: Romeu 
i Julieta de Shakespeare, direcció Pep Pla; Voler és poder 
i Compta amb mi, companyia Frec a Frec; L’altra banda, 
direcció Joan Monells; L’expedient, direcció Àngel Amazares; 
La última pirueta, direcció Carles Bigorra; i El futuro de los 
niños, dirigida per ell mateix. 

Des del 2017 forma part de l’equip de direcció d’Alquimistes 
Teatre. També ha treballat com a professor de teatre a 
Andi Down Sabadell (2016-2017) i a la Fundació Catalana 
de Síndrome de Down (2017-2018) i el novembre del 
2019 s’incorporà com a professor de teatre a l’Asociación 
Catalana de Integración y Desarrollo Humano – ACIDH. 

Glòria José
Codirectora i actriu

Artista plàstica, performer i assistent de direcció. Formada 
en Arts escèniques a La Casona, Dansa-teatre amb Mercedes 
Boronat i Dansa integrada amb Adam Benjamin, Marisa 
Burgarolas, companyia El Tinglao, Jordi Cortés, companyia 
Croi Glan i Thomas Mettler. 

Tècnica superior en procediments pictòrics i pintura mural 
per l’Escola d’Arts i Oficis LLOTJA. Beca Reial Cercle Artístic 
1997. També realitza estudis d’educació visual i plàstica 
a la Universitat Blanquerna. En el terreny terapèutic, és 
postgraduada en cos i art per Andrés Waksman i Susana 
Estela a “Alas en Movimiento” i estudia dos anys de 
moviment expressiu i tècniques corporals per la teràpia a 
l’Estudi Locorporal de Javier Muro. 

Des del 2009 treballa com assistent de direcció a la 
Companyia Jordi Cortes/Alta Realitat en els espectacles 
V.I.T.R.I.O.L. (Temporada Alta), Blackout In Heaven (S.A.T.), 
Fòssil (Centro Dramático Nacional) i Fuck-In-Progress, on 
també va participar com a performer (GREC 2015, CDN 
2016 i TNC 2018). Amb Jordi Cortés també va codirigir 
l’espectacle de creació comunitària i dansa integrada 
Caravasar (GREC 2018) d’Art&Coop. També forma part del 
Col·lectiu de Dansa Integrada “Liant la Troca” (Jordi Cortés) 
com a assistent de direcció i performer dels espectacles 
P.I.B, Los nadie: Who wants my body?, Medul·la, El Violinista i 
el último, Sin-contacto i Carn, Cendra i Somni. 

Altres espectacles on ha participat com a performer són 
Womens Just Dancing de Leiliani Weiss (ECHO ECHO Festival 
of Dance & Movement, Irlanda 2015), Manada (2016), 
Umbral (2018) d’Andrés Waksman. També ha treballat com a 
actriu a la peça de microteatre Mirades (2019-2020), d’Emili 
Corral. 

Des del 2017 realitza tallers de moviment creatiu 
amb persones amb la Síndrome de Down i autisme a 
l’Associació Andi Down Sabadell, i darrerament ha impartit 
classes de teatre a la Fundació Catalana de la Síndrome 
de Down i a la Fundació Sique!. 

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/
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Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

Judit Saula
Actriu

Interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona i dansa a 
l’escola Àrea. Ha fet cursos amb la companyia La Complicité, 
Maurice Durozier, Franco de Francescantonio, Magda Puyo, 
Sophie Rappeneau, Theater O, Jordi Cortès i Adam Benjamin 
(dansa integrada). 

Entre els seus darrers treballs destaquen Mans a l’Òpera 
al Petit Liceu; Realitats Avançades 2 de Simona Levi; De la 
Miss a la mitad, d’Emili Corral, The Friki Shakespeare’s Show 
de la companyia Món de Mones; el monòleg propi Posseïts 
3 i V.I.T.R.I.O.L. de Jordi Cortés. També ha treballat amb Leo 
Bassi a BassiBus, El Perro de Marta Galán, Hop!Era de Toni 
Albà i Jordi Purtí i Metamembrana de Marcel·lí Antúnez. 

En televisió, ha treballat a la sèrie de TV3 Benvinguts a la 
família i al programa Recomana 33 del Canal 33. 

Karla Ramos
Actriu substituta Judit Saula

Actriu polifacètica coneguda amb el pseudònim de Karla 
amb K. Nascuda a Terrassa al 1982, s’inicià en el teatre als 
dotze anys amb la companyia Rodamón, amb la que va 
adquirir experiència dalt els escenaris durant dotze anys 
més amb obres com Divinas Palabras o Un Fantasma.

Diplomada a l’Escola d’Actos de Barcelona (sota la direcció 
de Cesc Queral i Joan J. Garcia) amb obres com My Fair 
Lady,  Advertència per a embarcacions petites de Tennessee 
Williams o Treballs d’amor perdut de William Shakespeare. 
Ha rebut diferents cursos i ha adquirit experiència en 
vàries companyies, també en el camp de l’animació i el 
teatre infantil.

Presentadora i showoman, durant cinc anys va dur a terme 
l’espectacle de karaoke Misikoteràpia a la sala Faktoria 
d’Arts de Terrassa. Ha col·laborat també amb la Karaoke 
Band de Barcelona i presentat l’espectacle Tens Karaoquè a 
la sala Luz de Gas de la mateixa ciutat.

Integrant de la Companyia ImproAcatomba, amb la que 
fa varis espectacles d’improvisació com 3, 2, 1 Impropón, 
Peliculakas Improvisadas o Improspero Improceso i 
guanyadora del Mundial de Match d’Improvisazione 
Teatrale 2011/2012.

Recentment ha fundat junt amb Esther Lázaro la companyia 
pròpia Terkas Teatre amb la que van estrenar A Porta 
Tancada de Jean Paul Sartre dins la programació del CAET, 
a principis de juny.

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/
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Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

Míriam Aguilera
Actriu

Formada en dansa clàssica i gimnàstica artística des de la 
infantesa. Ho deixa després de patir un accident de trànsit. 
El 2012 reprèn el moviment i la dansa amb el Col·lectiu 
Liant la Troca, on es forma en dansa integrada amb Jordi 
Cortés, Glòria José, Adam Benjamin, Stop Gap, Ramon Roig, 
Inés Boza, entre d’altres. 

Ha participat com a actriu als espectacles La última pirueta 
i Replay, amb direcció de Carles Bigorra. Com a performer 
a Fuck in Progress, direcció Jordi Cortés, Dance to death 
(Barcelona) direcció Alberto Velasco, La pell als marges, 
direcció Arantza López i Manipulacions (circ-dansa) direcció 
Elena Zanzu, a més de les peces de vídeo-dansa Wolf i Cach 
Me de Jokin Labaien. El 2014 funda la companyia Yurdance, 
amb Rita Noutel, on han creat peces pròpies, com Cyclamen, 
premiada al Festival Escena Mobile 2018.

Josep Muñoz
Actor

Neix a Sabadell, es forma a l’Institut del Teatre, d’on 
es llicencia en Interpretació l’any 2002. Amplia la seva 
formació a altres institucions, com la Sala Beckett, on 
estudia Dramatúrgia i Escriptura Teatral o a Itàlia, on 
aprofundeix en la màscara i la Commedia dell’Arte a Pisa 
i a Venècia. 

Treballa en teatre, cinema i televisió amb regularitat. 
Participa en sèries televisives com Ventdelplà o La Señora. 
Durant els anys 2005 i 2010 participa en produccions al TNC, 
al Teatre Lliure, al Versus Teatre o al Teatre Tantarantana. 

L’any 2010 es trasllada a viure als Estats Units, on participa 
en produccions teatrals a l’Off Broadway i fa cinema i 
publicitat. Després de viure uns anys a Miami i de combinar 
el treball actoral amb el de la gestió cultural, torna a 
Catalunya on viu i treballa actualment, combinant la seva 
feina d’actor amb la de pedagog. El 2020 estrena com autor 
i intèrpret el monòleg Vaig venir aquí per estar boig, a partir 
de la figura del poeta Robert Walser. 

Marc Vidal
Actor

Neix a Mataró el 1997. És l’integrant més jove del 
repartiment i No em diguis reina és el seu primer treball 
professional com a actor. Va estudiar el curs preparatori 
de formació actoral a l’Estudi Nancy Tuñón de Barcelona. 
Actualment cursa interpretació al Col·legi del Teatre de 
Barcelona. 
 

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/
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Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/

L’espectacle als mitjans

No em diguis reina al Telò de fons 
Capítol 226, 14/01/2021
Arts escèniques per a tothom

AQUÍ

Tot assajant No em diguis reina 
23/11/2020
Residència a L’Estruch de Sabadell

 AQUÍ

La companyia al Telò de fons 
Entrevista a Emili Corral al Telò de fons
Capítol 116, 15/05/2018
Teatre inclusiu

AQUÍ

https://teatreakademia.cat/espectacle/no-em-diguis-reina/
https://canalterrassavalles.alacarta.cat/telo-de-fons/tall/no-em-diguis-reina
https://www.youtube.com/watch?v=2KOitIi_04Q
https://www.alacarta.cat/telo-de-fons/tall/cies-diversitat-teatral-i-alquimistas


Desinfecció diària de tots els espais. 

Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i 
senyalitzats en el recorregut d’entrada al Teatre. 

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada i sota control del personal 
d’acomodació per garantir la distància de seguretat. 

Les localitats seran assignades pel personal de sala 
en el moment de l’arribada. 

Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 25 
minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.  

Els espectadors facilitaran les seves dades de 
contacte (nom i cognoms, telèfon, mail) amb l’únic 
objectiu de facilitar la comunicació amb el teatre en 
cas de necessitat. 

El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de 
l’espectacle en paper. La informació estarà únicament 
disponible en línia. 

El teatre recomana portar l’entrada descarregada al 
mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper. 

El teatre facilitarà la venda online mitjançant el web 
(www.teatreakademia.cat) i recomanarà que les 
compres que es realitzin a la taquilla del teatre es 
facin amb targeta. 

L’ocupació màxima dels serveis (wc’s) serà del 50% de 
la seva capacitat. 

Infografia i indicadors per recordar mantenir la 
distància de seguretat i protocols 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot l’espai del 
teatre.

Mesures i normes 
d’espai segur
El Teatre Akadèmia disposa d’un 
aforament de 100 localitats

El Teatre seguirà els següents protocols sempre 
d’acord amb la normativa vigent:

“La gent ha d’entendre que el 
teatre no fa por.”
Elsa Peretti



Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires, 47-49
T/ 934 951 447
Barcelona

Contacte

Entrades:
www.teatreakademia.cat

Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat

Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat 

Consulta el material 
de premsa

+ INFO

Patrocini Amb el suport de Col·labora Participa al projecte

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://teatreakademia.cat/
mailto:premsa%40teatreakademia.cat%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
mailto:comunicacio%40teatreakademia.cat%20%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
https://www.instagram.com/teatreakademia/
https://www.facebook.com/teatreakademia/
https://twitter.com/teatreakademia
https://www.youtube.com/channel/UC3xtZaUThW32pvki8OUqJEQ

