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Espectacle en castellà

Per què El Palmeral?
L’obra en paraules de l’autor
El Palmeral arriba tot coincidint amb el desè aniversari
de la companyia teatral Nigredo. Aquesta peça la vaig
escriure en un context molt particular perquè neix
d’una proposta de José Sanchís Sinisterra, que ens
va proposar a un grup de cinc autores i autors (català,
andalusa, andalús, castellà i basca) i a un altre grup de
cinc autores i autors de Colòmbia d’escriure sobre les
cicatrius històriques dintre dels nostres països.
El mestre Sanchís ens va proposar dues premisses: una
és que parlés sobre el procés de cicatrització històrica
en un país, i l’altra és que fos un treball d’investigació

Una coproducció de Cia. Nigredo, el
Nuevo Teatro Fronterizo i el Teatre
Akadèmia.
Espectacle circumscrit dins del
projecte “Cicatrizar”, impulsat per José
Sanchís Sinisterra i el Nuevo Teatro
Fronterizo

formal i dramatúrgica. Aleshores, jo vaig situar la peça
a al-Ándalus, al segle XI, quan s’esdevé la caiguda dels
regnes taifes i comença la decadència d’una certa
exuberància literària i social molt estranya i molt inusitada a l’edat mitjana i on comencen les guerres civils
que arriben fins avui a la península Ibèrica.
Formalment, vaig escriure un rashomon (una peça, un
poliedre), que conté set monòlegs que expliquen una
història des de diferents punts de vista. El procés d’escriptura va durar un any. Vam estar assessorats per
historiadors i filòsofs i jo vaig escriure la peça tenint al
cap aquests intèrprets i el Rodrigo com a director. Són
la meva família teatral i em fa molt feliç que totes les
actrius i els actors en qui vaig pensar puguin estar aquí
materialitzant la peça. A més a més, el text està escrit
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amb la seva complicitat. És una gran alegria per mi.
Encara que pugui semblar un projecte molt històric o
mental, en realitat es tracta d’un text molt íntim.
De vegades un troba una mena d’elements aliens per
expressar coses pròpies i El Palmeral és un text que té
una intimitat molt gran amb la mística i la poesia islàmica i amb la història que explica. És la història de l’execució d’una parella homosexual al regne d’al-Àndalus i
la visió d’aquest assumpte per part de sis personatges
d’una família que retraten aquesta situació, més un

L’obra en paraules del director
El germen de la peça dialoga entre les diverses tensions que es tracten i la posada en escena. Tenim la fortuna de comptar amb l’espai del Teatre Akadèmia en
aquesta coproducció. Una d’aquestes tensions entre
extrems té a veure amb la tradició d’un passat (potser
imaginat) dels comptadors d’històries dels deserts, on
és simplement la mateixa paraula la que fa que s’obri
com una flor tot un món d’imatges.
En contraposició, en diàleg o en joc amb les noves tecnologies aplicades a l’espectacle amb el meravellós i
nou equip del Teatre Akadèmia, que propiciarà aquesta
recerca que ens interessa tant. També establirem un diàleg amb el projecte Nous horitzons i les persones que
formen part de la iniciativa, que estan començant a tre-

ocell misteriós que n’és també testimoni.
Busca ser un poliedre que s’interroga sobre les tensions i les meravelles de l’amor i estic molt agraït al
Teatre Akadèmia, a la Fundació Nando i Elsa Peretti i
al Nuevo Teatro Fronterizo. Rebre aquest suport per a
un projecte de dramatúrgia contemporània i per a una
companyia com la nostra és realment difícil i molt important.
Albert Tola

ballar en aquest món i que esperem poder integrar en el
procés de creació de l’espectacle.
El Palmeral reflecteix el diàleg entre altres contradiccions aparents com la veritat única (o el consens d’allò
que anomenem veritat) i les veritats múltiples i particulars que en aquesta peça articulen un viatge a vegades de l’horror a la glòria, de la mort a l’amor... i que
entenem com un retrat de família.
Per últim, una altra de les tensions és aquesta distància
entre una família tradicional vinculada mitjançant els
llaços de sang i, a l’altre extrem, aquesta sort de família entesa com les persones que hom tria d’una manera
més o menys conscient al llarg de la vida.
Rodrigo García Olza

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/el-palmeral/
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Sinopsi
Fent ús d’un acurat i exquisit vocabulari i llenguatge
dramàtic, Albert Tola engrana El Palmeral, una peça de
nova creació escrita per ell i dirigida per Rodrigo García Olza. Aquest text presenta un passatge oníric i poètic ple de bellesa on la paraula capta fins al mínim detall i on els matisos guanyen intensitat a través de la mirada coral i les veus entrellaçades dels set personatges
que hi intervenen i que conformen una història d’amor,
desamor i de llum. La recerca vers la llibertat de dos éssers humans que, únicament, o, ni més ni menys, s’estimen. Una passió que transcendeix el moment històric i
lloc geogràfic que els ha tocat viure.
L’epicentre d’aquesta història l’encapçala aquest amor
prohibit entre l’historiador i poeta, Abu Hassan, i el
soldat, Tahir. Ells dos són el cor d’aquesta poesia i llenguatge. Tanmateix, quan la societat pren l’ofensiva i

la tragèdia eclipsa la seva passió, el seu amor s’acaba
abruptament… o no. Potser és simplement aquest el
punt de partida i l’inici del viatge vers la llum i la llibertat real: l’essència palpable d’aquesta nova peça pensada específicament per als intèrprets que finalment la
duen a escena tot component un calidoscopi interpretatiu d’altíssim nivell.
Albert Tola ja va demostrar el seu enginy i talent a peces
com ara Sarab, també estrenada al Teatre Akadèmia, i
torna, en aquesta ocasió, amb un text que s’inscriu en el
marc del projecte Cicatrizar del Nuevo Teatro Fronterizo (NTF) de Madrid, centre d’investigació i creació de
dramatúrgies contemporànies que dona suport també
a la producció de l’espectacle. Cicatrizar és també un
projecte en col·laboració amb Colòmbia. De fet, El Palmeral ha estat estrenat en format lectura a Bogotà, en
una producció del Teatro Mayor – Julio Mario Santo Domingo, i posat en escena per La Maldita Vanidad.

Fitxa artística

Col·loquis i conferències

Cursos i seminaris

Autor: Albert Tola
Direcció: Rodrigo García Olza
Repartiment: Rubén Ametllé, Alicia
González Laá, Juanma Diez, Anna
Casas, Rodrigo García Olza, David
Anguera i Elena Fortuny
Il·luminació: Lluís Serra
Espai i vestuari: Rodrigo García
Olza
Ajudant de direcció: Carla Ufano
Assistència tècnica: Iván Chamorro
Disseny de producció: Jordi Robles
Producció executiva: Carla Ufano
Fotografies: Felipe Mena
Vídeos: Javier Alba de Alba

Col·loqui postfunció amb la
companyia: La cicatrització
dramatúrgica formal, espiritual,
històrica i social

Taller d’escriptura i lectura dramatitzada: Els missatges dels ocells
(Altres narratives teatrals)
Impartit per Albert Tola i Rodrigo
García Olza

9 de febrer (després de la funció)
Amb la participació de José Sanchís
Sinisterra (dramaturg i director
teatral), Sandra Castro (gerent
i productora del Nuevo Teatro
Fronterizo), Amador Vega (filòsof,
especialista en mística), Sònia
Ros (activista, documentalista
especialitzada en emigrants LGTBI)
i la companyia de l’espectacle,
moderat per Eva Hibernia (autora,
directora escènica, narradora i
poeta).
Debatrem amb ells sobre alguns
dels diferents eixos temàtics que
proposa l’obra: la cicatrització
històrica, la dramatúrgia narrativa
contemporània, el sufisme,
l’homosexualitat a l’Islam, i les
migracions contemporànies a
causa d’aquests temes.

14, 15, 21 i 22 de febrer (de 17 a 20h)
2 sessions d’escriptura
1 sessió d’assaig (col·laboració entre
els autors/es i el grup de joves intèrprets del projecte Nous horitzons)
1 sessió final d’assaig i lectura dramatitzada oberta al públic
Com podem assolir un arc de personatge dins de la narració? Com
podem conferir en aquesta narració una dimensió rapsòdica que no
resulti explicativa? Com podem fer
de la narració una partitura capaç
de generar moviment emocional a
l’actor i, conseqüentment, a l’espectador? El taller treballarà aquestes
qüestions a través de quatre dies
d’exercicis d’escriptura automàtica
guiada, així com la lectura d’exemples d’aquest arc entre l’antiguitat
i la contemporaneïtat i la posterior
reflexió entorn d’aquests.

Més informació de les activitats paral·leles
https://teatreakademia.cat/activitats/colloqui-post-funcio-del-palmeral/
https://teatreakademia.cat/activitats/taller-descriptura/
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Posada en escena
“Hi ha persones darrere de les cases. Sempre. I darrere de les vides.”
Aquesta reflexió de l’historiador andalusí Hassan, un
dels set personatges medievals de la peça, il·lumina
la cerca de l’espai escènic. En l’obra, algunes veus ens
parlen des de la mort, unes altres des de racons perifèrics a les seves pròpies realitats i altres ni tan sols són
humanes. Totes sonen al mateix lloc: per a poder sentir-les, molt de temps després, hem d’anar al palmerar
de nit i escoltar amb atenció la sorra batuda pel vent.

Durant el dia comprem peres i calces en un mercat ambulant, també heroïna i haixix. Una vegada, matem a
dos homes en un edifici a mitjà construir. A la nit, fem
cruising i contem històries. Hi ha qui diu que, de tant en
tant, entre la ferralla, apareix el rostre d’un soldat almoràvit que tallava caps com a botxí del rei. Hi ha qui
escolta una flauta, o és un ocell?
Rodrigo García Olza (Gener 2021)

En escena, trepitgem el mateix sòl d’al-Àndalus deu segles més tard, queda alguna d’aquelles palmeres encara en peus?
Davant els nostres ulls hi ha un descampat que conté
el que l’esdevenir de la nostra societat ha rebutjat, allò
vell, allò oblidat i allò inútil. Les restes. La part del darrera dels nostres dies.
Seguim en alguna capital de província, als afores, on,
mil anys després, es continuen albergant tot l’Eros i tot
el Thanatos que bandegem del nostre civisme solar.
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Posant-se en la pell dels personatges…
Ruben Ametllé és… Hassan
Hassan és un funcionari, és un historiador. És un home casat, sense fills. És mestre sufí i té un deixeble, que és Khalid. Tahir és el seu amor i el seu amic. Amb ell descobreix
l’amor en totes les seves formes i en tota la seva dimensió.
Ha viscut a través dels llibres i comprova que hi ha un món
físic i un món intel·lectual.
Ha descobert el que ell anomena viure: el sol, treballar, la
lluna… Una nova dimensió de l’existència.

Alicia González Las és… Leila
Jo interpreto la Leila, que és una poetessa. Dona de Hassan, la parella s’estima amb bogeria perquè comparteixen un món espiritual i intel·lectual. Són sufís i estan
dedicats i entregats al món dels sabers varis de l’època.
Sabem que la Leila escriu poesia. En Hassan també, però
ell no es considera tant poeta com historiador. Són humanistes de l’època. El drama de Leila és que li han matat el
marit, òbviament per motius que si bé es podrien interpretar com a íntims i passionals dintre de la parella, de
traïció i engany, en el fons ella no ho viu tan així. I això és,
potser, el més difícil d’entendre. Aquesta nova moral que
s’estava establint amaga rere la màscara de l’honor que
les dones començaven a ser perseguides i menyspreades
i en aquest matrimoni hi havia com una entesa.
Ella sap d’aquesta passió prohibida i que potser és una
passió diferent i més difícil de portar, tanmateix és capaç
d’acceptar les coses com venen i de contemplar-les com
són.

Juanma Diez és… Abdelhadi
El meu personatge és Abdelhadi i és el botxí de la peça. És
l’encarregat d’ajusticiar a Tahir i a Hassan. El més interessant d’Abdelhadi és que és botxí a despit seu, encara que
constantment en el text ens va dient els seus motius, els
motius pels quals ha dut a terme aquest ajusticiament, ell
dubta. Ell dubta i així ho mostra aquest personatge tan
ben escrit, amb aquestes arestes i aquestes capes on podem veure que no està tant d’acord amb allò que ha fet,
malgrat el que diu. També en algun moment ho deixa clar
quan ell revela que, per part seva, es podria haver resolt
amb vuitanta fuetades.
M’encanta que a més de ser botxí és víctima dels temps
que li ha tocat viure.

Anna Casas és… Aisha
Aisha observa i calla... Aisha cuina... Aisha serveix a la
seva família i al seu marit... Aisha no ha rebut estudis...
Aisha ha vist que la seva situació ha progressat en ca-

sar-se, però en ser ajusticiat Tahir veu la seva vida empitjorar, de fet veu la seva vida anar-se’n en orris... Aisha està
farta... Aisha no vol que la consolin, ni que la mirin amb
pena... Aisha està farta de tots i vol revelar-se... Aisha és
digna... Aisha té clars quins són els límits de les coses que
es poden i no es poden fer...
I Aisha està sofrint una decepció molt gran amb Déu...

Rodrigo García Olza és… Khalid
El meu personatge és Khalid i és el deixeble d’Hassan.
És un personatge que està entre dues terres perquè
pertany a una altra classe social inferior. Ha estat educat igual que Hassan, que és el seu mestre. Entre dues
terres segueix i es radicalitza dins dels ensenyaments
del seu mestre i el món sufí, al qual pot accedir en contraposició a una embranzida populista que ve per part
dels almoràvits i que li enganxa totalment perquè aquí
està soterrada la seva lluita de classe, la injustícia que
ha viscut sempre. D’aquesta manera, acaba traint al
seu mestre fins que el decapiten. És un home que fuig
cap al Nou Món (perquè hi ha qui diu que el continent
americà va ser visitat primer per persones islàmiques
molt abans que per Cristòfor Colom).
En aquest viatge interior tracta de sobreviure amb
aquesta culpa que porta a sobre i el confon fins a no
saber molt bé si es troba al cel o a l’infern.
David Anguera és… Tahir
Jo faig de Tahir. És un soldat que coneix (o és conegut)
per Hassan. I és qui desencadena tot el que finalment
acaba passant. De retruc és cunyat de l’aprenent de
Hassan, per la qual cosa s’acaba creant com una peça
molt familiar. No era una persona aliena a la família si
considerem a el Khalid com a part de la mateixa, ja que
havia crescut a les mans del saber de Hassan i coneix
a Leila. Aquest personatge, a diferència dels altres,
està a una altra esfera espiritual.
És un personatge que està vivint una metamorfosi en
foc.
Elena Fortuny és… L’alosa
El meu personatge és l’alosa i és un ocell que contempla l’escena de l’execució des de l’alt del cel, en el
sentit també simbòlic de la paraula. I en aquest sentit
aquest personatge està una mica a mig camí entre el
món terrenal i el món dels cels. Fa com la fotografia i
recull una mica el procés de cadascun d’ells.
És com un catalitzador perquè els personatges que encarnen aquesta escena comprenguin i transcendeixin.
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El Palmeral
Un rashomon dramatizat
Efecte, origen, significat i aplicació del terme
L’efecte Rashomon és un terme emprat en Psicologia
per a definir un fenomen produït per la subjectivitat
que es registra a l’hora d’explicar una mateixa història.
Cada relat constitueix una “història dins d’una història”
i tots es presenten com a veritables. Els individus que
l’expliquen ho fan de forma diferent, però de manera
que qualsevol de les versions és raonablement possible, sense haver de ser per això falsa cap d’aquestes
versions. Simplement, estan influïdes per la mateixa
variabilitat i percepció individual.
Aquesta denominació fa referència a la pel·lícula Rashômon (羅生門), dirigida per Akira Kurosawa l’any 1950
i basada en dos contes de Ryūnosuke Akutagawa. El
film narra la mort d’un samurai i la violació de la seva
esposa al Japó del segle XII, juxtaposant els diferents
relats dels implicats mitjançant el flashback. Cadascun
d’aquests relats es presenta com una “història dins de
la història”, la qual cosa accentua el seu aparent realisme, sense presentar al final cap d’elles com a veritable. Per contra, Rashōmon ens mostra que totes elles,
des d’un particular angle, són veritables, però aquesta
veritat és contingent i s’explica en funció del context,
antecedents i condicionants de cada individu.
L’enfocament de Kurosawa va tenir una influència
cinemàtica i cultural remarcable, ja que aquesta pel·lí-

cula va fer arribar al cinema i a la televisió una narració sorprenent i molt diferent de la que s’havia vist
amb anterioritat. Alguns exemples de pel·lícules que
han utilitzat l’efecte Rashomon són Captius del mal
(The Bad and the Beautiful, Vincente Minnelli, 1952),
Sospitosos habituals (The Usual Suspects, Bryan
Singer, 1995), El club de la lluita (Fight Club, David
Fincher, 1999), Gosford Park (Robert Altman, 2001), Tape
(Richard Linklater, 2001), Hero (Zhang Yimou, 2002)
i, més recentment, L’últim duel (The Last Duel, Ridley
Scott, 2021).
En el camp de les ciències socials s’ha utilitzat l’efecte
Rashomon per a referir-se a situacions en les quals la
importància d’un esdeveniment, un objectiu o un valor
definit en termes abstractes no és objecte de disputa,
però hi ha diferents visions o valoracions respecte al
“perquè”, el “com”, el “qui” i el “per a què” d’això.
Encara que l’efecte Rashomon té importants implicacions epistemològiques, també pot ser un recurs heurístic per a aproximar-se a l’anàlisi de les narratives i
de les teleologies per les quals es construeix, s’estructura i es representa la realitat social.
Actualment, el nom també s’utilitza per a simbolitzar
nocions generals sobre la relativitat de la veritat i la fiabilitat de la memòria (subjectivitat). En l’àmbit jurídic,
per exemple, els advocats i els jutges habitualment
parlen de l’efecte Rashomon quan els testimonis de
primera mà es confronten amb declaracions contradictòries.
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Breus apunts sobre el sufisme

(kàlam), la cosmovisió (aqida) o l’exegesi alcorànica
(tafsir).

El sufisme (en àrab,  ةيفوصṣūfiyya o  فوصتtàṣawwuf)
és la dimensió interna i l’aspecte espiritual de l’Islam.
A vegades es descriu com a “misticisme islàmic”. Els
practicants del sufisme han estat referits com “sufís.”

El sufisme persa sorgeix al Gran Khorasan de la barreja del misticisme zoroàstric amb la religió musulmana.
Els períodes històrics del sufisme es poden dividir en:

Històricament, els sufís han format part de diferents
ṭuruq o “ordes”, és a dir, congregacions formades entorn d’un gran mestre conegut com a wali que ressegueix una cadena directa de mestres successius fins al
profeta islàmic, Mahoma. Aquestes ordes es reuneixen
per a sessions espirituals (majalis) en llocs de reunió
coneguts com a zawiyas, khanqahs o tekke. Els sufís
consideren a Mahoma com al-Insān al-Kāmil, l’home
perfecte primari que exemplifica la moralitat de Déu,
i el veuen com el seu líder i guia espiritual principal.
A partir de l’Iraq al segle VIII, i de Bagdad i del Caire al
segle IX, el sufisme s’estengué per tot el món islàmic,
des de l’Iran fins al Màgrib i l’al-Àndalus, i des d’Anatòlia fins a l’Índia i l’Àsia Central.
Des de l’aparició del terme, al segon segle de l’hègira,
aquest ha englobat diferents manifestacions d’espiritualitat, com certes formes d’ascetisme (zuhd) o de
fervor religiós (ubbad), certs ordes militars místics de
cavalleria (futuwa) i de les ràbites (ribat), la gnosi (irfan), el sufisme popular i de veneració pels sants (morabits), i també una espiritualitat sense cap manifestació externa (malamiyya).
El sufisme ha arribat a ser considerat com una més de
les ciències tradicionals islàmiques, com la filosofia
islàmica (fàlsafa), la jurisprudència (fiqh), la teologia

- La fase presufí, que inclou l’espiritualitat inicial basada en l’Alcorà, els elements essencials de l’islam i el
viatge nocturn del Profeta (Làylat al-Miraj)
- El període primerenc, que inclou les narracions de les
primeres generacions com Hàssan al-Basrí, Dhu-nNun al-Misrí, Ràbia al-Adawiyya, Abu-Yazid al-Bistamí,
al-Muhassibí, Junayd al-Bagdadí, Abu-Tàlib al-Makkí,
al-Hàkim at-Tirmidhí. Les seves paraules i els seus textos han estat transmesos de manera massiva per referències en textos posteriors.- Després segueix l’època
formativa de la literatura i la ciència sufís, que abasta
des d’As-Sarraj fins a Ibn Arabí, que marca el final del
període clàssic o de formació
- Període modern, en el qual s’estructuren les diferents
escoles o germandats (turuq)
- Període contemporani, des del final de la formació de
les grans turuq fins a l’actualitat.
Des de finals del segle XIII fins a principis del XIV, es
van anar formant diversos focus iniciàtics, que eren
una renovació de les diferents khirqa-s que s’havien
originat en el segle anterior. A més, moltes se’n veien
influenciades pels moviments demogràfics ocasionats
tant per l’entrada dels mogols per Orient, com per l’empenta dels regnes cristians a al-Àndalus.
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Vocabulari sufí
(A partir del tractat que el mestre del nord d’Àfrica Ibn
‘Aÿîba va escriure a mitjan segle XIX)
AL-MA’RIFA

És el refermament i continuïtat de la mushâda. El seu resultat
és una contemplació permanent a través d’un cor enamorat,
que no contempla més que al seu Senyor, i que no es lliura a un
altre que no sigui Ell, juntament amb l’establiment de la rectitud i el compliment de les normes de la Sharî’a.

AL-ISTIQÂMA

És l’ús de la Ciència a través de les paraules del Profeta, els
seus fets, els seus estats i els seus trets característics, a través d’un estudi profund i exhaustiu d’aquests, juntament amb
la retirada de tota fantasia i murmuri (al-waswâs).

AL-GAÎRA

És l’aversió que sent l’amant davant un altre que no sigui ell,
establint-se la rivalitat per la possessió del subjecte estimat.
A la generalitat dels musulmans els competeix la gelosia sobre els egos, que s’expressen com la inviolabilitat de la persona estimada. La gelosia dels cors són per a l’elit, i la gelosia
dels Esperits i els Secrets són per als triats d’entre l’elit. En
aquest assumpte elevat el serf té dret a sentir gelosia.

AN-NI’AMA

La seva conseqüència és l’alegria, el goig, i l’allunyament de
les preocupacions, així com la consecució dels propòsits. Es
divideix en dues classes: la ni’ama externa, com per exemple la salut, la suficiència en els mitjans de manteniment; i la
ni’ama interna, com el Imân, la Guia (en la senderi recte de l’Islam) i la Gnosi.

AL-HIKMA

Amb aquest terme es fa referència al domini i mestratge en
una cosa. En la ciència té el sentit de comprovació, verificació
i treball amb allò verificat. En el qawl significa concisió, precisió, i augment del seu significat. En la tècnica té el matís de
mestratge i perfecció.

JAWF
El temor (jawf) és la torbació del cor davant d’allò que li resulta
abominable, o bé pot definir-se com l’angoixa que experimenta algú davant la pèrdua de l’estimat. El fruit del temor és la
disposició a l’obediència i el fugir de tot allò que provoqui la ira
d’Allah (és a dir, de tot allò que ens aparta d’Allah i ens enfonsa
més en el nostre propi ego).

RAYÂ
És la calma del cor a l’espera d’una cosa estimada, a condició que s’hagi produït un esforç en la seva consecució, perquè
d’una altra manera no és més que desig, engany i seducció.
Per a la generalitat dels musulmans és l’espera en la consecució dels fruits de les seves accions.

SHUKR
És l’alegria del cor davant un bé atorgat, expressant gratitud
i obediència davant el benefactor. Comprèn tres categories:
1) el Shukr (agraïment) de la llengua: és el reconeixement del
favor atorgat, i es caracteritza per la humilitat d’aquell que és
objecte del favor rebut.
2) el Shurk del cos, el qual es caracteritza pel servei.
3) el Shurk del cor, el qual consisteix en la contemplació del
Benefactor en tot do rebut.

TAWBA
Consisteix a abandonar les accions censurables i realitzar en
el seu lloc les elogiables; o bé es pot entendre com la substitució de tota característica innoble per aquelles altres de caràcter noble i elevat; o també pot entendre’s com l’absentar-se
a la creació per a submergir-se en la contemplació d’Allah. Les
seves condicions són: el lament pel realitzat (ja que sempre hi
haurà hagut un comportament erroni en el qual trobem incorregut); la renúncia a aquests actes i no recaure en les accions
errònies.

AL-QURB WA AL-BU`D
Al qurb és un terme que fa referència a la proximitat del serf
respecte al seu Senyor a través d’actes d’obediència i confiança. Es poden distingir tres graus: 1) l’acostament a través dels
actes d’obediència i abandó de les transgressions, 2) l’acostament a través de la ascesis i la lluita contra l’ego, i 3) l’acostament a través de la comunicació i la contemplació.. Quant a
la llunyania (bu’d) poden distingir-se també tres graus, 1) distanciament de la confiança (en Allah), 2) distanciament en la
prossecució de la via, i 3) el distanciament de la Realitat.
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Breu recorregut històric per
al-Àndalus
Al-Àndalus (en àrab clàssic,  سلدنألاo  )سُلَدْنَألاés el
nom que en l’edat mitjana van donar els musulmans
a la península Ibèrica. Alguns autors restringeixen el
terme al territori peninsular —i inicialment de la Septimània— sota el poder musulmà entre els anys 711 i
1492. Per als autors àrabs medievals, el terme d’al-Àndalus designa la totalitat de les zones conquistades
per tropes àrab-musulmanes en territoris actualment
pertanyents a Espanya, Portugal, França, Andorra i el
territori britànic d’ultramar de Gibraltar.
Després de la conquesta musulmana de la península
Ibèrica, al-Àndalus es va formar inicialment a la província nord-africana del Califat omeia. L’any 756 es va
convertir en l’Emirat de Còrdova i posteriorment, l’any
929, en el Califat de Còrdova, independent del califat
abasí. Amb la dissolució del Califat de Còrdova el 1031,
el territori es va dividir en els primers regnes de taifes,
període al qual va succeir l’etapa dels almoràvits, els
segons regnes de taifes, l’etapa dels almohades i els
tercers regnes de taifes.
Amb l’avanç de la Reconquesta iniciada pels cristians
de les muntanyes del nord peninsular, el nom d’al-Andalus es va anar referint al minvant territori sota dominació musulmana, les fronteres de la qual van ser
progressivament empeses cap al sud, fins a la presa
de Granada pels Reis Catòlics l’ant 1492, que va posar
fi al poder islàmic a la península Ibèrica, encara que
la major part de la població musulmana va quedar a
la península, uns convertint-se al catolicisme i altres,
amb creences més arrelades, tot marxant als cims de
Sierra Nevada (La Alpujarra) fins a la seva definitiva
expulsió.
Les taifes van ser fins a trenta-nou petits regnes en
què es va dividir el califat a conseqüència de la fitna o
guerra civil. El moviment, iniciat pels Banu Hamud amb
la proclamació del regne de Màlaga, es generalitzarà
durant aquest període i portarà a la fragmentació del
califat i als primers regnes de taifes. Aquest no serà

un període pacífic, ja que els diferents regnes de taifes
es combatran entre ells. Al Califat omeia de Còrdova
el va succeir el Califat Hammudí de Màlaga, si bé el
dret dels hammudites a reclamar per a sí la primacia
de la comunitat no va ser reconegut per un número suficient de Taifes, era un dret legítim. Durant gran part
del període de les Taifes, la dinastia hammudita va romandre exercint el seu poder efectiu i la seva autoritat
religiosa reconeguda en un gran territori a totes dues
ribes del Mediterrani.
Cada taifa es va identificar al principi amb una família,
clan o dinastia. Així sorgeixen, a més de la ja esmentada dinastia hammudita que dominaria els territoris de
l’antiga Cora de Rayya, Taifa d’Algesires i Cora de Ceuta, la taifa dels amiríes (descendents d’Almanzor) a València; la dels tuyibíes a Saragossa; la dels aftasíes a
Badajoz; la dels birzalíes en Carmona; i la dels abadíes
a Sevilla. Amb el pas dels anys, les taifes de Sevilla,
Badajoz, Toledo i Saragossa, constituïen les potències
islàmiques peninsulars.
Els primers indicis del malestar de la població andalusina contra els almoràvits es van produir a Còrdova
l’any 1121, quan la població es va rebel·lar contra ells.
Només la intervenció dels alfaquíes va poder evitar
un bany de sang. Altres rebel·lions es van produir a
diferents ciutats. A partir de 1140 el poder almoràvit
comença a decaure en el nord d’Àfrica per la pressió
almohade. És entre 1140 i 1153 que apareixen els segons regnes de taifes. La major part d’aquests regnes
serien escombrats pel poder militar almohade en poc
temps (encara que la Taifa de Mallorca sobreviuria fins
a 1203).
La caiguda del poder central almohade condueix a una
nova època de fragmentació que una vegada més dona
lloc a l’aparició de regnes de taifes, entre el 1224 i el
1265 (novament un regne taifa insular, la taifa de Menorca seria la més longeva i sobreviuria fins a 1287).
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El Palmeral ja volta pel món...

Projecte Cicatrizar
A Colòmbia, el procés va ser guiat per Reyes i Carolina Vivas,
en el marc del Taller Metropolitano de Dramaturgia, amb el suport del Teatre Mayor - Julio Mario Santo Domingo, i a Espanya,
per Sanchís Sinisterra i l’equip del Nuevo Teatro Fronterizo.
Totes les propostes d’aquest cicle es troben disponibles a la
plataforma Escenario radial
Altres peces de la proposta:
-Solo me acuerdo de eso, de Johan Velandia (Colòmbia)
- Impunidad, de Paco Gámez (Espanya)
- El día que se hizo noche, de Liliana Montaña (Colòmbia)
- Altsasu, de María Goiricelaya (Espanya)
- Lo que esconde la loma, de César Augusto Álvarez (Colòmbia)
- Lucía, d’Eva Redondo (Espanya)
- ¿Quién es Margarita León? O el lugar al que pertenecemos, de
María Adelaida Palacio (Colòmbia)
- Trincheras, de Gracia Morales (Espanya)
- El descenso a los infiernos, de Jonathan Londoño (Colòmbia)

Reestrena a Bogotà a partir del 20 de gener
En paral·lel a l’exhibició al Teatre Akadèmia es podrà veure
la reposició del muntatge de El Palmeral dirigit per Jorge
Hugo Marín i interpretat per Ella Becerra, Santiago Lozano i
Saeed Pezeshki. Del 20 de gener al 13 de febrer a La Maldita
Vanidad Teatro.

Traducció al xinès (en curs) i a l’àrab per Achraf Laghmich
Prevista una lectura al Teatro Riad Sultan de Tànger.

Publicació del text a Ediciones Antígona (en curs)
Juntament amb la resta de textos del projecte Cicatrizar.
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Companyia teatral Nigredo
Fundada l’any 2013 per Rodrigo García Olza (director i
actor) i Albert Tola (autor), Nigredo és una companyia
de teatre de text amb un fort ancoratge en la seva
integració amb el cos. Pren el seu nom de la fase
primera de l’alquímia: la nigredo, en la qual els elements
més baixos inicien la seva transmutació en or.
Les seves produccions, sempre estrenades tant a
Barcelona com a Madrid, concebudes conjuntament
pels seus dos fundadors, conflueixen en peces teatrals
escrites per Albert Tola i interpretades o posades en
escena per Rodrigo García Olza. Tanmateix, també
han desenvolupat una metodologia pròpia d’escriptura
cleptòmana que posen en pràctica en tallers. No
obstant això, la família teatral de Nigredo ha anat
creixent i amb esperit de fidelitat i complicitat, s’han

Albert Tola
Autor
És dramaturg, poeta, articulista, traductor i professor
d’escriptura per a teatre i cinema. Llicenciat en
Dramatúrgia pel Institut del Teatre de Barcelona, va
complementar la seva formació en la Universitat de les
Arts de Berlin (Udk) i a la Sala Beckett de Barcelona,
al costat d’Abilio Estévez i a José Sanchís Sinisterra.
Com a autor teatral ha publicat (Ediciones de Teatro
del Astillero, ADE Teatro, Edicions de la Diputació de
Barcelona) i ha estrenat o està en procés d’estrenar
a Barcelona, Madrid, Xile, Mèxic, l’Equador, Turquia,
Grècia, Alemanya i Colòmbia.
Algunes de les obres que ha escrit: Salento, El último
secreto de James Dean, Niño fósil, Las malas noches
de Amir Shrinyan, Mala noche, Los niños oscuros de
Morelia, Vino lunar, La lenta pesquisa, Sarab i Después
de las cenizas. Algunes de les seves peces han estat
traduïdes al francès, a l’alemany, al grec i al turc.
Com a poeta ha realitzat el seu debut en el marc del
Barcelona Festival de Poesia 2018. Com a articulista
ha publicat les seves reflexions teatrals i entrevistes
en les revistes Primer Acto, Pausa i ADE Teatro,
així com pròlegs per al Centro Dramático Nacional
María Guerrero, Ediciones Antígona, Edicions
Lleonard Muntaner. Com a adaptador, dramaturgista
i dramaturg de la dansa destaquen els seus treballs
sobre Anton Txékhov, Maxim Gorki, Heinrich von

sumant al projecte fent-lo seu directores d’escena com
Elena Fortuny, qui s’ha convertit en membre estable
de la companyia, així com les directores Maria Elena
Mexia o Eva Hibernia i actors i actrius com Marc Pujol,
Xavi Melero, Alicia González Láa o David Anguera.
Fins avui, Nigredo ha estrenat les obres: Niño fósil
(direcció d’Albert Tola), Niño fósil (direcció de Maria
Elena Mexia), Vino lunar (direcció de Rodrigo García
Olza) i Los niños oscuros de Morelia (direcció d’Elena
Fortuny). Els seus següents projectes en estat de
preproducció són un Taller d’Escriptura Cleptòmana
(Festival Grec) i les peces: Las malas noches de Amir
Shrinyan (Ajuda Carlota Soldevila, Teatre Lliure) i El
Palmeral.

Kleist, Igmar Bergmann, Jerzy Kosinsky, Ingeborg
Bachmann, Antonio Tabucchi, entre altres, així com
la seva labor social amb el projecte de teatre-dansa
intergeneracional al costat de Constança Brncic i a
Julio Álvarez, el Projecte PI(E)CE, que porta vuit anys
de treball consecutiu al Teatre Tantarantana.
Com a guionista va obtenir el Premio del Público
del Festival de los Derechos Humanos Cinemarice,
Gènova, pel llargmetratge Interferencias. Com a
professor d’escriptura dramàtica ha impartit classes
a Fundació SGAE, Centre d’Estudis Cinematogràfics
de Catalunya (C.E.C.C), Escola de cinema Bande à
Part, Barcelona, El Umbral de Primavera, Madrid i La
Maldita Vanidad de Bogotà.
Com a traductor consecutiu per a autors alemanys
contemporanis del Goethe Institut i docent
col·laborador ha impartit tallers a la Sala Beckett
de Barcelona, Naves del Matadero, Madrid, Nuevo
Teatro Fronterizo, Madrid, i, pròximament, a l’Aula de
Dramaturgia del Festival de Teatro Español de Atenas.
Actualment, a part de realitzar cursos d’escriptura,
és el tutor dramatúrgic del programa troncal de nova
dramatúrgia El Cicló del Teatre Tantarantana de
Barcelona.
Amb Eva Hibernia, col·laboradora habitual i gran
còmplice literària i teatral, funda Coaching de
escriptores Letra Norte com a servei de tutorització
literària. Com a traductor d’alemany i italià ha traduït
per al teatre a autors com Heiner Müller, Reiner Werner
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Fassbinder, Heinrich von Kleist, Deah Lohar, Falk
Richter, Oliver Kluck, Friedrich Dürrenmatt, Manfred
Karge, entre altres. En aquest camp, és el traductor
oficial a l’espanyol de Roland Schimmelpfennig, amb
qui ha impartit diversos tallers. Inicia la seva tasca
pedagògica a l’escola de cinema C.E.C.C. (Centre
d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya) al 2007.

Teatre Nacional de Lisboa, Teatro Julio Mario Santo
Domingo, Teatro Nacional Sucre, entre altres espais.
Al 2017 La Maldita Vanidad va rebre el Premi Jorge
Eliecer Gaitán, un dels més prestigiosos guardons
teatrals de Colòmbia, per la posada en escena de la
seva obra Los niños oscuros de Morelia, sota la direcció
de Daniel Díaza.

Ha estrenat en teatres com el Teatre Nacional de
Catalunya, el Teatre Lliure, el Teatre Tantarantana, el
Teatre Akadèmia, la Sala Beckett, Naves del Matadero,
Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Teatro La Maldita Vanidad,

Al 2012 funda al costat de l’actor i director Rodrigo
García Olza la companyia Nigredo, per a qui ha escrit,
amb qui concep, i amb qui ha estrenat a Espanya tots
els seus textos des de llavors.

Rodrigo García Olza
Director, intèrpret (Khalid), espai i
vestuari
La seva curiositat per l’ésser humà, les maneres de
relatar(se) i de mirar(se) li van portar a començar la
seva formació com a actor i escenògraf a Madrid, en
centres com la RESAD, Bululú 2120 o First Team i a
Barcelona després, a escoles com La Casona. També
a Madrid, el seu interès pels símbols, l’estètica i
l’ètica, la cultura visual, la música, el cinema i les arts
escèniques li havien portat a llicenciar-se en Història
de l’Art (UCM) i en Arts de la Imatge Fotogràfica (TAI).
Al llarg de la seva formació deixen una profunda
petjada en ell des de les aules diferents personalitats
com Ángel González García, Estrella de Diego, Luis
G. Iberni, Valeriano Bozal, Fernando Grifell, Ángel
Martínez Roger, Alicia Blas, Yolanda Pallín, Marta
González Andón, Constança Brncic o Vicente Aranda,
entre altres.
Com a actor ha treballat amb Elena Fortuny, Roland
Schimmelpfennig, Eva Hibernia, Mª Elena Mexía, José
Manuel Pardo, Alfredo Alonso, Albert Tola, Montserrat
Móstoles, Gerardo Gentile de la Torre o Lorena Rocchi,
protagonitzant les seves peces teatrals Los niños
oscuros de Morelia d’Albert Tola (Teatre Tantarantana,
Barcelona, Teatro Lagrada i El Umbral de Primaverra,
Madrid, i Festival Matarranya Íntim, Terol), La Odisea
de Roland Schimmelpfennig (Nave 10, Naves del
Matadero, Madrid), Informe Titán d’Eva Hibernia (El
Umbral de Primavera, Madrid), Niño Fósil d’Albert Tola
(Teatro Lagrada, La Mínima Espacio Escénico i Teatro
Labruc, Madrid), Rómulo el magnífico de Pedro Muñoz
i Luisant Rodriguez (Teatro Quevedo, Madrid), Pablo
Neruda viene volando de Jorge Díaz i Antes de entrar
dejen salir d’Oscar Viale (Casa Amèrica Catalunya),

Niño Fósil, d’Albert Tola (Àtic 22, Teatre Tantarantana,
Barcelona), Cocinando con Elisa de Lucía Laragione
(Teatre Modern, El Pral del Llobregat), Cercanos de
Patrick Marber (Teatre Cincomonos, Barcelona), Lorca
embrujado, Federico y sin sombrero de Lorena Rocchi
(Théâtre des Mises en Scène, Bretanya, França).
També amb Patrick Chiuzzi, Lucas Parnes i Jesús Serna,
Pablo A. Zareceansky, Eusebio Pastrana o Santiago
Lapeira, protagonitzant els seus llargmetratges Post
Mortem, Lo que queda (Millor Llargmetratge de Ficció,
5è FELACOS, Santiago, Xile; Millor Llargmetratge,
5è DEA Film Festival, Saranda, Albània i Millor Guió
i nominació com a Millor Actor, 1r FestCine Pedra
Azul, Domingos Martins, Brasil), Interferències (Premi
Especial del Jurat, 9è Cimameriche Film Festival),
Inertes (Mejor Director Español, Mejor Obra Española i
Mejor Actriz LesGaiCineMad) i La fiesta de Adán.
Ha treballat amb Cenzo A. d’Haro, Javier Sanz o Ana
Lambarri protagonitzant els seus curtmetratges
Insight, Desvísteme (Menció Especial del Jurat, Premi
SGAE Nueva Autoría, 45è Sitges Film Festival) i So
Sweet. Puntualment ha treballat en diferents sèries
de televisió com Valientes (Zebra Producciones),
Gavilanes (Gestmusic Endemol) o El cor de la ciutat
(TV3) emeses a diferents canals com Cuatro, Antena
3 o TV3. Ha participat a diversos videoclips com
Destitute Time de Delorean, dirigit per Roger Guàrdia,
o Más problemas de Dorian, per Alba Barneda i David
Collazo.
Com a director d’escena ha estrenat peces com Vino
Lunar d’Albert Tola (Teatre Nueve Norte, Madrid, Teatre
el Magatzem, Tarragona i Àtic22, Teatre Tantarantana,
Bacelona) o El beneficio de la mariposa, adaptació
d’El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca
(Fundación 26 de diciembre, Festival de Teatro Social
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Con-Vivencias a La Mínima Espacio Escénico, Madrid,
i menció especial al VI Certamen de Teatro Mayores a
Escena del Ayuntamiento de Madrid al CC. Fernando
Lázaro Carreter).
Com a docent i director d’escena ha col·laborat amb
l’escola Devoradores de Madrid, en els tallers de la
qual ha estrenat En la luna, d’Alfredo Sanzol (Espacio
Devoradores, Madrid), Sueño de una noche de verano,
de William Shakespeare (La Mínima Espacio Escénico,
Madrid), La paz perpetua de Juan Mayorga (Teatro

Nueve Norte, Madrid) o Fuso negro d’Eva Hibernia (La
Mínima Espacio Escénico, Madrid).
Durant dos anys va col·laborar com a actor, director
d’escena i docent amb Menudo Cuadro, la companyia
teatral de la Fundación 26 de diciembre de Madrid.
Al 2012 funda al costat del dramaturg Albert Tola la
companyia de teatre Nigredo. Actualment forma part
del Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático
Nacional (Madrid).

Rubén Ametllé
Intèrpret (Hassan)

Alicia González Laá
Intèrpret (Leila)

Al llarg de més de vint anys de carrera ha treballat com
a actor de teatre sota la direcció d’Oriol Broggi, Carol
López, Helena Pimenta, Àngel Llàcer, Rodrigo García,
Roger Bernat, Jordi Prat i Coll, La Fura dels
Baus, Javier Daulte, Marcial Fonzo di Bo,
Jordi Casanovas, Xavier Albertí, Josep Maria Pou,
Daniel Veronese, Sabin Dahrendorf, Societat Doctor
Alonso, Iván Morales.

Premi a la Millor Actriu de la Mostra de Teatre de
Barcelona per Salento, d’Albert Tola, amb direcció
d’Andrea Segura; Premi a la Millor Actriu en diversos
festivals de cinema pel curtmetratge Estar aquí, de
Sílvia González.

Com a actor de televisió ha treballat en sèries
emblemàtiques com Com si fos ahir o El cor de la
ciutat. Com a actor de cinema destaquen les seves
col·laboracions amb Sílvia Munt, Guillem Morales o
Jaume Balagueró.
Ha rebut el Premi d’Interpretació de la Crítica
Teatral de Barcelona la temporada 2006-2007 i el
Premi AISGE al Millor Actor del Festival Internacional
de Cinema Independent d’Orense, “Ourencine” l’any
2005.

En teatre, ha treballat de la mà de directors com
Xavier Albertí, Andrea Segura, Xicu Masó, Carlota
Subirós, Alexander Herold, Toni Casares, Antonio
Simón, Roberto Romei, Pep Tosar, Emilià Carilla, Glòria
Balanyà, Antonio Calvo, Marta Gil, Guido Torlonia, i
molts altres.
Entre els seus treballs televisius destaca la seva
participació a les sèries Los protegidos (Antena3),
Imperium (Antena3), Los misterios de Laura (TV1),
Hospital Central (Tele5), Viva S-Club (sèrie que roda en
anglès per a la BBC) Félix (sèrie de Movistar dirigida
per Cesc Gai), 13 anys i un dia, Vent del Pla, De moda,
Temps de silenci, Nissaga de poder, Olor de colònia,
Cites i Com si fos ahir (TV3).
Recentment, cal destacar les seves interpretacions
a Yes, potser (Teatre Akadèmia, dirigida per Andrea
Segura) i Temps salvatge (TNC, dirigida per Xavier
Albertí).
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Juanma Diez
Intèrpret (Abdelhadi)

Anna Casas
Intèrpret (Aisha)

Un dels creadors de Jamming Teatro. Exercint la labor
de director, actor, productor, i professor de l’escola.
Investiga en la tècnica d’improvisació des de l’any
2000.

Actriu i cantant. Va estudiar a l’Escola de Teatre
Musical Memory i a l’Estudi de Formació de l’Actor
Nancy Tuñón. Va debutar a la televisió catalana (TV3)
interpretant el popular personatge de la Ruïnosa del
programa Club Super3.

En teatre alguns dels seus últims treballs han estat:
amb el club Caníbal Algún día todo esto será tuyo
(2019/2020) i Famélica de Juan Mayorga (2015/2018)
on a més d’actor i productor formà part del procés
creatiu. També ha participat a VOS de Carol López
(Surge, 2018).
A televisió i cinema els seus treballs més recents
són: Los favoritos de Midas (Netflix, dirigit per Mateo
Gil), Pequeñas coincidencias (Amazon Prime), Skam
(Movistar +), Vergüenza (Movistar +) i Sapos y culebras
(dirigit per F. Avizanda).
En constant entrenament, combina la interpretació
amb la dramatúrgia, la seva formació consta de:
taller anual amb Andres Lima (2020), entrenament
actoral regular amb Fernando Piernas (des de 2005),
entrenament actoral regular amb Jordan Bayne
(2009/2014), entrenament, tècniques de dramatúrgia
i interpretació amb José Sanchís Sinisterra (des de
2015), entrenament vocal regular amb Vicente Fuentes
i taller de creació amb Juan Mayorga, Juan Cavestany
i Maurici Kartun.

David Anguera
Intèrpret (Tahir)
Acaba els seus estudis de batxillerat i ingressa
immediatament a l’Institut del Teatre de Barcelona,
on es llicencia en Interpretació de Text. Ha treballat
a: Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Teatre
Romea, Teatro Cuarta Pared, Teatre Tantarantana,
Maldà, Teatre Gaudí, Teatre Almería, Teatre Versus i
Teatre Regina, entre altres.
Com a actor, ha participat en obres dirigides per Glòria
Balañà, Jordi Prat i Coll, Pep Tosar, Teresa Vilardell,
Adrià Aubert, Juanjo Marín, Pere Planella, Guillem
Albà, Mònica Bofill, Roberto Romei i Carme Portaceli.
Darrerament, l’hem pogut veure a Els Jocs Florals
de Canprosa i La Rambla de les Floristes, ambdues

Ha intervingut a diverses sèries com Ventdelplà, Cites,
La Riera, Hermanos & Detectives, Hospital Central,
Pelotas i Vis a vis. També a telefilms com Primera
jugada (Lluís Mª. Güell), Maresme (Rosa Vergés) i Laia
(Lluís Danés). L’any 2012 coprotagonitza amb Blanca
Portillo el Concepción Arenal, visitadora de cárceles
(Laura Mañá).
Ha treballat en llargmetratges com Mujeres (Judith
Colell), Paintball (Daniel Benmayor) i Interferencias
(Pablo Zareceansky). Amb la seva interpretació al
curtmetratge You & Me (Rafa Russo) va guanyar el
premi a la millor actriu al Festival Fila de Valladolid
(2014).
Als escenaris, destaca el seu treball a espectacles
com a Troyanas (Àlex Rigola), Lorca eran todos (Pepe
Rubianes), El Mestre i Margarita (Pep Tosar) o El crim de
la germana Bel (Rafa Calatayud), entre altres. També
ha treballat com a cantant als cabarets Las noches en
la Cúpula (Oriol Tramvia), Circus Cabaret (Anna Carné) i
el Plata Cabaret de Saragossa (Fred Blin).

dirigides per Jordi Prat al Teatre Nacional de Catalunya;
Peter Pan, Tragicomèdia, Lovely Precious Dream o Conte
de Nadal, totes elles de la seva companyia L’Excèntrica
i dirigides per Juanjo Marín; L’increïble home bala
(monòleg) i Duel, ambdues guanyadores del Premi del
Jurat del Festival Píndoles 2017 i 2018, respectivament.
També a Afanys d’amor perduts, dirigida por Pere
Planella al Teatre Nacional de Catalunya.
A l’àmbit cinematogràfic, ha participat a la pel·lícula
Puta y amada de Marc Ferrer, Uncoloured Girl de Charlie
García o Milo de Jordi G. Sánchez. Ha protagonitzat
nombrosos videoclips, dels quals destaca Laberinto del
grup Verkeren. A televisió, ha treballat a la sèrie Com si
fos ahir (TV3). A ràdio ha presentat durant molts anys
Reacció en Cadena d’Imagina Ràdio, i ha col·laborat a El
matí i la mare que el va parir de Ràdio Flàixbac.
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En paral·lel a la seva carrera com a actor, o
complementant-la, sempre s’ha dedicat a la música.
És intèrpret professional de piano i acordió, i així ho
ha demostrat a obres com La Rambla de les floristes,
El Mestre i Margarita, Ensam o a pel·lícules de cinema
mut acompanyades per ell mateix. A més, ha realitzat
la composició musical de totes les obres de la seva
companyia, on destaca Canta’m un Conte (Teatre
Romea) on a més va ser libretista, i a obres per encàrrec
com Éloge a la imperfection, que va girar per Suïssa,
França, l’Argentina i Espanya.
Combina els seus projectes amb la docència,
que l’apassiona. Ha estat i és professor de teatre,

Elena Fortuny
Intèrpret (L’alosa)
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre
de Barcelona, Premi Extraordinari en l’especialitat
d’Interpretació i Llicenciada en Economia per la UPF.
Amb més de vint anys de trajectòria professional
com a actriu, ha treballat amb directores i directors
de reconegut prestigi com Tamzin Townsend, Carol
López, Josep Maria Mestres, Ariel Garcia-Valdés,
Juan Carlos Martel-Bayod o Roberto Romei, entre
altres, i s’ha especialitzat en la interpretació de teatre
contemporani de text.

oratòria, llenguatge musical i piano a escoles com
Aules, L’Excèntrica, Escola de Música de Gràcia, Pla
Educatiu d’Entorn i Viu l’escena!. A més d’immers en
funcions i bolos de projectes en actiu, està en fase
de preproducció de projectes futurs: Así que pasen
cinco años, de Federico García Lorca, i ¡Ay, Carmela!, de
José Sanchís Sinisterra, dirigits per Juanjo Marín; Las
noches malas de Amir Shrinyan, d’Albert Tola dirigit
per Carlos Rodríguez, Hostal Sol de Medianioche,
d’Albert Tola i Els contrabandistes de llibres de Daraya,
adaptació d’Albert Tola del llibre de Delphine Minui,
dirigit per Mercè Managuerra.

TV3). I en cinema, als llargmetratges Amar en defensa
propia (de Rafa Russo, Mediapro) i Las dos vidas de
Andrés Rabadán (de Ventura Durall, Nanouk Films) i al
curtmetratge Perro (de Lluís Segura, Escándalo Films).
Amb una trajectòria docent de més de quinze anys,
és coach actoral i professora d’interpretació, veu i
expressió oral (ESART, Aules, entre altres). És membre
de les companyies La Danesa, de la qual també és
fundadora, i de Nigredo (Niño Fósil, Los niños oscuros
de Morelia, Vino Lunar).

Entre els seus treballs més recents destaquen les
seves interpretacions a Sarab d’Albert Tola, dirigida
per Andrea Segura (Teatre Akadèmia) i a Assaig sobre
la lucidesa adaptació teatral de la novel·la homònima de
José Saramago, de la qual també és productora, (Teatre
Lliure, Grec 2018, Teatre Akadèmia). S’incorpora, a la
temporada 2019-2020, a la gira de Lapònia de Marc
Angelet i Cristina Clemente.
Com a directora d’escena, la temporada 2019-2020
dirigeix Sin título, amb dramatúrgia de Jumon Erra a
partir de Comedia sin título de Federico García Lorca
(Arnau Itinerant 2019) i Per un sí o per un no de Nathalie
Sarraute (Teatre Akadèmia). També ha dirigit Los
niños oscuros de Morelia d’Albert Tola (Teatre Lagrada,
Teatre Tantarantana) i co-dirigit La distancia entre el
rayo y el trueno de Jumon Erra (Teatre Tantarantana).
Com a actriu de televisió ha participat a La Zanja
(Atresmedia, Antena 3), Nasdrovia (Movistar+); La Riera,
Ventdelplà, Jet Lag (TV3, TVC) i Porca Misèria (Arriska,
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Lluís Serra
Il·luminació
Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques i
graduat en Disseny d’Il·luminació Escènica a l’Escola
Taller de Tecnologia de l’Espectacle (TTE).
Comença la seva vida laboral realitzant càlculs
lumínics per a diferents empreses relacionades amb
la il·luminació arquitectural i més tard s’especialitza en
el sector de les arts escèniques.
Va ser membre de la primera generació d’Els
malnascuts, plataforma de teatre jove de la Sala
Beckett de Barcelona on va començar la seva carrera
com a il·luminador teatral. Des d’aleshores que ha estat
compaginant la feina de tècnic de llums i d’il·luminador
teatral.
Ha estat cap tècnic de Bohèmia’s Produccions,
Tanaka Teatre, la Nau Ivanow i actualment del Teatre
Akadèmia. També ha realitzat assistències al Liceu,
Festival Grec, Teatre Zorrilla de Badalona i Teatre
Eòlia, entre d’altres.

Carla Ufano
Ajudant de direcció i producció
executiva
La seva passió per les arts i la cultura va començar
al seu pas per la universitat, on va ser membre
de diverses associacions culturals, entre elles en
Board of European Students of Technology, on va
col·laborar durant dos anys en l’organització de cursos
a Barcelona per a estudiants d’altres països i cultures,
i a l’Associació Cultural Telecogresca, on va col·laborar
durant nou anys en l’organització del festival de música
de fins a 15.000 persones a Barcelona.

Com il·luminador d’espectacles teatrals i dansa ha
treballat per a diferents companyies i productores:
Bohemia’s produccions, Brodas Bros, Hand Made
Dance, Col·lectiu la Santa, Cia. En companyia Estranya,
Les Antonietes, Moreno Ensemble Project (MEp), Els
Pirates Teatre, entre d’altres.
A partir de la temporada 2019-20 realitza tots els
dissenys d’il·luminació de les produccions pròpies del
Teatre Akadèmia, entre elles Què va passar amb Bette
Davs i Joan Crawford? (Guido Torlonia, 2019), L’home de
la flor als llavis i... (Mario Gas, 2020), Per un sí o per un no
(Elena Fortuny, 2020), La Nit (Moreno Bernardi, 2020),
Radionit (Moreno Bernardi, 2020), L’olor eixordadora
del blanc (2021) i Red (2021-2022).
També ha estat nominat als Premis de la Crítica 2016
pel disseny d’il·luminació de Ciara i als Premis Butaca
2021 per L’olor eixordadora del blanc, muntatges
estrenats el 2015 i 2021 al Teatre Akadèmia.

projecte amb una actuació de carrer a Ferrara (Itàlia),
amb membres de diversos països.
L’any 2020 va tornar definitivament a Barcelona,
on actualment combina els estudis de Postgrau de
Producció i Gestió d’Espectacles a la Universitat de
Barcelona amb la producció de la companyia Nigredo.
També és Enginyera Superior en Telecomunicacions
per la Universitat Politècnica de Catalunya.

El 2012 es va mudar a Madrid on va alternar el seu treball
de gestora de projectes tecnològics en multinacionals
(Amadeus IT Group i Pfizer), amb l’estudi de tècniques
d’actuació en diversos tallers i cursos a les escoles
Sala Malasaña i Espacio Devoradores (2012-2018).
El 2013 va formar part del projecte europeu International
Grundtvig Learning Partenariat per a explorar el paper
del teatre en la llengua i la comunicació, culminant el
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Jordi Robles
Disseny de producció

Javier Alba de Alba
Vídeos

Actor i director llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut
del Teatre de Barcelona. Màster Oficial en Gestió
Cultural de la Universitat de Barcelona amb el projecte
final per a la creació i desenvolupament estratègic
del Teatre Akadèmia. La seva trajectòria artística
contempla al voltant de 40 projectes dintre de l’àmbit
del teatre, el cinema i la televisió.

És un director, actor i professor teatral des de l’any
2010 especialitzat en improvisació teatral. Director de
la companyia teatral Impromagia i altres espectacles
com Los actores también pelean, Primo i actor
improvisador a companyies de teatre com Jamming
Teatro, Impromagia, Planeta Impro, Impro Valladolid,
El Club de la Impro, La casa dels Jacintos i Impro
Barcelona.

Com a gestor cultural col·labora en la programació
del CC La Casa Golferichs i dirigeix la producció del
Teatre Akadèmia, on ha coordinat més de 20 posades
en escena. Actualment, viu i treballa entre Barcelona
i Berlín.

Director i creador audiovisual fundador de la productora
audiovisual Free Monsters Films i organitzador de la
Marató Nacional d’Improvisació de Barcelona l’any
2017.

Iván Chamorro
Assistència tècnica
Des de petit sempre l’ha fascinat la fotografia i
audiovisual, paral·lelament al món de l’espectacle
musical o teatral. Sempre es preguntava què hi havia
darrere del producte final que es mostrava al públic.
Per això decideix continuar els seus estudis d’ITES cap
a la realització de projectes audiovisuals i espectacles,
rodant el seu primer curtmetratge Roma es amor al
revés l’any 2018. El 2019 estrena Dolorosa d’Angélica
Liddell, una obra de teatre critica amb la prostitució i
la llibertat femenina com a projecte final.
Més tard i com a treball de final de grau estrena Pit i
collons un documental sobre la vida de Pau Navarro, un
jugador d’handbol d’elit que somia a participar als Jocs
Olímpics. Tot això canvia de la nit al dia quan Pau pateix
un tràgic accident de trànsit on perd a les seves dues
millors amistats i el deixa en cadira de rodes, canviant
el seu somni per un nou objectiu: els jocs paralímpics.
Actualment, als 20 anys, ha trobat la seva vocació
al món audiovisual i de l’espectacle. Estudia cinema
documental a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i
Audiovisual de Catalunya).
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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:
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.

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

Contacte
Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat
Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat

Consulta el material
de premsa
+ INFO

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

Entrades:
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