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Himmelweg
Del 21 de desembre al 15 de gener

De Juan Mayorga 
Direcció: Raimon Molins
Repartiment: Cristina Plazas, 
Guillem Gefaell, Sònia Gardés i 
Raimon Molins
Operadora de càmera i 
manipulació: Anna Roy

Durada: 1h 50 min
Espectacle en castellà

Una producció d’Atrium Escena Digital.

Sinopsi

Himmelweg podria inscriure’s en el terreny del teatre 
històric i polític, s’aixeca sobre un triumvirat de perso-
natges: una delegada de la Creu Roja a qui s’encarrega 
inspeccionar un camp de concentració, un comandant 
del camp Nazi que orquestra una farsa ideada amb an-
telació i el cap de la comunitat jueva que no sap si està 
treballant per a la salvació del seu poble o si està coo-
perant amb els botxins. A la delegada de la Creu Roja 
se li presenta davant dels ulls una mentida acceptable 

ideada pel comandant del camp amb “l’ajut” del cap de 
la comunitat jueva. Intenten demostrar que les condici-
ons són òptimes i que el dia a dia es desenvolupa en un 
ambient de normalitat i tranquil·litat.

L’espectacle no pretén únicament plasmar la dura re-
alitat dels camps de concentració, sinó provocar una 
reflexió més general sobre la propaganda, els mitjans 
de comunicació i el tractament dels successos en la 
premsa internacional.
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L’obra en paraules de l’autor

A primera vista, Himmelweg és una obra de teatre histò-
ric. En realitat és -vol ser- una obra sobre l’actualitat. Par-
la d’un home que s’assembla a gairebé tota la gent que 
coneixem: té una sincera voluntat d’ajudar als altres; vol 
ser solidari; l’espanta el dolor aliè. No obstant això no és 
suficientment fort com per desconfiar del que li diuen i 
li ensenyen. No és suficientment fort per veure-hi amb 
els seus propis ulls i anomenar les coses amb les seves 
pròpies paraules. Es conforma amb les imatges que els 
altres li donen. I amb les paraules que els altres li diuen. 
“Camino del cielo”, per exemple. No és suficientment fort 
per descobrir que “Camino del cielo” pot ser el nom de 
l’infern. 

No és suficientment fort per veure l’infern que s’estén 
sota els seus peus. Una delegada de la Creu Roja a qui 
s’encarrega inspeccionar un camp de concentració i 
davant del qual se li presenta una mentida acceptable. 
Aquest personatge és el punt de partida. Però seguint 
els seus passos en aquest viatge per un infern que no ho 
sembla, ens trobem a altres personatges no menys actu-
als, no menys propers. 

Per començar, el conductor de la representació, el co-
mandant del camp. Té davant d’ell l’ocasió de realitzar el 
més ambiciós somni que cap director d’escena ha con-
cebut mai: l’obra d’art total. Però la perfecció d’aquesta 
obra exigeix d’ell que només pensi en l’art i en res més. 
Que rebutgi qualsevol tret de compassió de la seva mi-
rada. D’aquesta manera sí, totes les vides del camp de 
concentració estaran a la seva completa disposició, com 
a ninots en mans del titellaire. Entre aquestes vides ame-
naçades hi ha la de l’home del que se serveix el coman-
dant com a portaveu davant els seus actors. 

Aquest home ha de suportar una responsabilitat enorme. 
No sap si està treballant per a la salvació del seu poble 
o si està cooperant amb els botxins. Si està guanyant 
temps o si està lliurant la seva gent a un destí pitjor que 
la mort. La delegada de la Creu Roja, el comandant del 
camp i el cap de la comunitat jueva: sobre aquest triangle 
s’aixeca Himmelweg.

Juan Mayorga

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/

L’obra en paraules del director

Juan Mayorga és un autor i home de teatre amb una for-
ta personalitat creativa i ètica. Des del dia de la primera 
estrena l’any 2013 que no hem deixat d’estar en contac-
te i ara, una vegada més, el seu teatre ens sembla que 
torna a tenir més sentit que mai. El seu és un teatre de 
l’experiència, tant estètica com ètica. Un equilibri entre la 
tradició i la contemporaneïtat, entre l’humor i el drama en 
una harmonia que ens canta a i per a la societat contem-
porània obres d’una singular fascinació. Juan Mayorga és 
un compositor per al teatre dels nostres temps... amb tot 
el que això pot significar. Utilitza el llenguatge i la rellot-
geria de l’artifici de l’art per a construir peces d’un gran 
contingut compromès amb la nostra realitat. Amb nosal-
tres. L’obra de Juan Mayorga posa a prova i demostra que 
el teatre és un bé necessari per a infinitat de coses.

Himmelweg és una de les seves obres més representa-
des arreu del món, per tant, una de les més universals. 
Si bé és cert que la temàtica més notòria és la de la me-
mòria històrica, també ho és que l’altra és el punt de vista 
des del qual percebem -o ens fan percebre- la realitat en 
la que creiem viure. A través d’aquest “canal” (televisió, 
diaris, ràdios, internet...) som informats, ens fem una idea 
del nostre entorn històric, social, polític i alhora som ine-
vitablement manipulats. El treball navega entre la comè-

dia i el drama. Actors i personatges que són manipulats 
com a titelles en una farsa que s’inspira en fets reals del 
1944 i que ens parlen i ens qüestionen al s. XXI. Un joc 
teatral posant en tela de judici la percepció la nostra por, 
la nostra realitat així com dels anomenats dels mitjans 
que ens la comuniquen.

L’obra ens parla de la importància de la memòria però 
sobretot ens parla dels errors del passat i de com, d’una 
manera o altra, els repetim i ens defineixen perillosa-
ment. Atrium viu immers en un projecte d’escena digital 
basat en com les eines digitals permeten expressar-nos 
a través de les bases i llenguatges del teatre. Aquesta 
producció de Himmelweg n’és un exemple clar. L’aplicació 
d’aquestes eines expressives ens semblava des de l’inici 
una manera clara de donar sentit a aquesta proposta. La 
memòria i el documental així com el valor i la  simbolo-
gia de la imatge són transversals a l’obra de Juan Mayor-
ga. També a la nostra proposta. Sense concessions i al 
servei d’entrar i penetrar una vegada més en els secrets 
més íntims d’allò que ens defineix, Atrium Escena Digital 
proposa un viatge a través de la poètica del teatre i les 
capacitats expressives de la tecnologia, descobrint així 
allò dit i allò que només podem imaginar en una hibrida-
ció de llenguatges a través del fet escènic.

Raimon Molins

Per què Himmelweg?

https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/
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Fitxa artística

Autor: Juan Mayorga
Direcció: Raimon Molins
Ajudant de direcció: Gal·la Sabaté
Repartiment: Cristina Plazas, 
Guillem Gefaell, Sònia Gardés i 
Raimon Molins
Operadora de càmera i 
manipulació: Anna Roy
Creació i direcció digital: Joan 
Rodón
Disseny i construcció 
d’escenografia: Kike Blanco
Il·luminació: Mingo Albir
Disseny i construcció de titelles: 
Sònia Gardés
Vestuari: Glòria Viguer
Espai sonor: Raimon Molins
So i programació: Efrén Bellostes
Cap de producció: Judit Ferrer
Producció executiva: Gal·la Sabaté
Comunicació: Ona Borràs
Fotografies: Felipe Mena

Col·loquis

22 de desembre (després de la 
funció) 

Col·loqui postfunció amb la 
companyia de l’espectacle i la 
participació de la Cristina Garcia 
Desplat, vocal de la junta de la 
secció d’intervenció social del 
COPC.

4 de gener (després de la funció) 

Col·loqui postfunció amb la 
companyia de l’espectacle i la 
participació de Juan Mayorga, 
autor del text.

Horaris

De dimecres a dissabte: 20 h
Diumenge: 18 h

Horaris especials

24/12: No hi ha funció
25/12 (Nadal): 20 h
26/12 (Sant Esteve): 20 h
31/12: No hi ha funció
1/01 (Any nou): 20 h
5/01: No hi ha funció
6/01 (Reis): 20 h

Dissabte 7 i 14/01 (doble funció): 17 
h i 20.30 h



Temporada 2022/23 / Himmelweg / 5

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/

Destacats

Himmelweg és una peça de teatre històric i po-
lític ambientada en la 2a Guerra mundial. Una 
rondalla del passat que serveix per a parlar-nos 
de l’actualitat, per a reflexionar sobre com les 
nostres ments són modelades a conveniència 
dels estaments de poder.

Està basada en fets reals que ens recorden 
com al juny de 1944, la prograganda nazi va 
organitzar una visita de representants de la 
Creu Roja internacional al Theresiendstadt. 
És una de les obres de Juan Mayorga més 
representades arreu del món i ara arriba 
al Teatre Akadèmia en una nova producció 
d’Atrium Escena Digital.

Juan Mayorga és l’actual director artístic del 
Teatro de La Abadía y el Corral de Comedias 
de Alcalá de Henares (Madrid).

Mayorga és considerat el dramaturg espanyol 
més internacional i un renovador del teatre 
actual. Des del 12 d’abril de 2018 va ser triat 
membre de la Real Academia Española, on 
ocupa la butaca “M”.

El dramaturg ha obtingut els següents 
premis, entre d’altres: Premio Europa Nuevas 
RealidadesTeatrales (2016), Nacional de Teatro 
(2007), Valle-Inclán (2009), Ceres (2013), 
La Barraca (2013), Nacional de Literatura 
Dramática (2013), Nacional de las Letras 
“Teresa de Ávila” (2016), Max al millor autor 
(2006, 2008 y 2009) i a la millor adaptació 
(2008 y 2013) i Premio Princesa de Asturias de 
las Letras 2022.

L’autor ha vist com la seva obra El chico de la 
última fila ha sigut adaptada al cinema per 
François Ozon amb la pel·lícula Dans la maison, 
que va rebre la Concha de Oro a la millor 
pel·lícula i Premi del Jurat al millor guió al 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián 
2012. Al juliol de 2022 Paula Ortiz va començar 
el rodatge del llargmetratge Teresa, adaptació 
lliure de la seva obra La lengua en pedazos.

https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/
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Els alemanys van cedir a la pressió posterior a la 
deportació de jueus danesos a Theresienstadt i van 
permetre que representants de la Creu Roja Danesa 
i la Creu Roja Internacional visitessin el camp al juny 
de 1944. Tot va ser un estudiat engany. Els alemanys 
van intensificar les deportacions des del ghetto poc 
abans de la visita, i “van embellir” el lloc. Van crear jar-
dins, van pintar les cases i van renovar les casernes. 
Els nazis van organitzar esdeveniments socials i cul-
turals pels visitants. Una vegada va acabar la visita, 
els alemanys van reprendre les deportacions des de 
Theresienstadt, que van continuar fins a l’octubre de 
1944. 

Els líders danesos van insistir que la Creu Roja Da-
nesa visités als deportats danesos per obtenir in-
formació de primera mà sobre el tracte que rebien al 
Theresienstadt. Els diplomàtics alemanys van sentir 
que la posició del seu país pel que fa a Dinamarca i 
Suècia podia deteriorar-se fins a perjudicar els seus 
propis interessos. Les Wehrmacht (forces armades 
alemanyes) volien pau i calma a Dinamarca, i a Suècia 
els alemanys esperaven seguir important les armes 
necessàries per a la guerra. Sota una important pres-
sió, l’Oficina Principal de Seguretat del Reich (RSHA) 
va acceptar estudiar l’assumpte i, a finals de 1943, va 
ordenar a les autoritats del camp-ghetto de Theresi-
enstadt que “preparessin” les instal·lacions. Després 
de diverses evasives, la RSHA finalment va autoritzar 
la visita dels representants de la Creu Roja Internaci-
onal i la Creu Roja Danesa el juny de 1944 i va ordenar 
al personal de les SS del Theresienstadt que comple-
tés els preparatius. 

Es van prendre ben estudiades mesures per dissimu-
lar les condicions del ghetto i representar una atmos-
fera de normalitat. Les SS van fer participar al Consell 
d’Ancians Jueus i els “residents” del camp-ghetto en 
un programa d’“embelliment”. Els presoners van cre-
ar jardins, van pintar els les construccions que habi-
tàven, van renovar les casernes, i van desenvolupar i 
activar programes culturals per a l’entreteniment dels 
visitants per convèncer-los que “l’assentament d’anci-
ans” era real. Les autoritats de les SS van intensificar 
les deportacions dels jueus des del ghetto per alleujar 
la superpoblació, i com a part dels preparatius en el 

camp- ghetto, 7.503 persones van ser deportades a 
Auschwitz entre el 16 i el 18 de maig de 1944. 

El 23 de juny de 1944, com estava planejat, dos dele-
gats de la Creu Roja Internacional i un de la Creu Roja 
Danesa van visitar el ghetto, acompanyats pel co-
mandant de Theresienstadt, primer tinent coronel de 
les SS Karl Rahm i un dels que compartien el coman-
dament amb ell. Les instal·lacions s’havien “netejat” i 
acondicionat com un poble model. Entre les pistes que 
donaven a entendre que no tot estava bé però es troba-
va l’ull morat de l’ “alcalde” de la “ciutat”, paper exercit 
per Paul Eppstein, membre del Consell d’Ancians que 
representava als jueus alemanys. Malgrat aquestes 
pistes, els inspectors de la Creu Roja Internacional 
van ser enganyats. Això va ser possible en part pel fet 
que ells esperaven trobar-se amb les condicions d’un 
ghetto polonès, amb gent morta de gana als carrers i 
policies armats en el perímetre. 

L’administració jueva, sota coacció dels alemanys, va 
convidar a la delegació visitant a presenciar el judici a 
una persona “acusada” de robatori que “just tenia lloc 
en aquest moment”, a un partit de futbol ple de multi-
tuds entusiastes i a una funció de l’òpera infantil Brun-
dibár, representada en un saló que s’havia construït 
específicament per a aquesta ocasió. 

Com a resultat dels preparatius per a la visita de la 
Creu Roja, l’estiu de 1944 va ser, com va escriure més 
tard un supervivent, “el millor moment que vam pas-
sar a Terezín. Ningú pensava que es realitzarien nous 
trasllats”. Com a conseqüència de la inspecció, les au-
toritats de les SS en el Protectorat van produir una 
pel·lícula que mostrava als residents del ghetto com a 
prova del bon tracte que suposadament es donava als 
“residents” jueus de Theresienstadt. En la propagan-
da nazi, es descrivia cínicament a Theresienstadt com 
una “ciutat balneari” on els jueus alemanys ancians 
podien “jubilar-se” amb seguretat. Quan es va acabar 
la pel·lícula, les autoritats de les SS van deportar a la 
majoria al centre d’extermini d’Auschwitz-Birkenau. 
Malgrat l’esforç realitzat per fer la pel·lícula de propa-
ganda, les autoritats alemanyes finalment van deci-
dir no projectar-la mai.  

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/

Himmelweg, una obra basada en fets reals

https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/
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Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/Himmelweg_Premsa

Raimon Molins
Direcció escènica, espai sonor i 
intèrpret

Llicenciat en Filologia per la UB (beca ERASMUS 
d’Estudis en Literatura a la Universitat La Sorbonne 
de París). Format com actor a Barcelona, al Col·legi 
de Teatre de Barcelona. Des del 1993 fins al 1996 
complementa la seva formació a Paris i a Londres. Com 
a actor ha treballat al Teatre Lliure en produccions 
com Enemic de classe, Fashion, Feeling, Music, Els 
Bandits, Salvats, L’hort dels cirerers i Backlot Sessions. 
També ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) en les produccions: Solness, el constructor, La 
filla del mar, Món Brossa i Desig. Amb la companyia 
anglesa Heightened Reality a Londres a la producció 
anglesa d’Ay! Carmela. En el teatre privat ha treballat 
a produccions com Somni d›una nit d’estiu de 
Shakespeare, Les precioses ridícules de Molière, IQ-100, 

Hamlet-Laforgue de Jules Laforgue, Quartett de Heiner 
Müller, Coses nostres de Ramon Madaula, Himmelweg 
de Juan Mayorga, Hamlet de W. Shakespeare. Obre la 
Sala Atrium, n’és el director artístic i hi dirigeix A porta 
tancada/Huis Clos de Sartre, Jaz de Koffi Kwahulé per 
al Festival Grec 2011, Tres Germanes (deconstructing 
Txhèkhov) de Sanchis Sinisterra, Himmelweg de Juan 
Mayorga, Hamlet de W. Shakespeare, Nora a partir 
d’Ibsen, Júlia a partir de Strindberg i Nina a partir de 
Txèkhov. També ha dirigit Litoral de Wajdi Mouawad al 
Teatre Romea, Perdida en los Apalaches de Sinisterra 
a l’Artenbrut, La veu dels poetes morts a la Muntaner, 
Ricard III a la Seca, Alba (o el Jardí de les delícies) 
al Teatre Nacional de Catalunya, entre d’altres. És 
professor del Departament d’Interpretació i ho ha estat 
del de Direcció a l’Institut de Teatre de Barcelona, així 
com el Cap d’Especialitat d’Interpretació de l’equip 
directiu de l’ESAD. Ha estat professor al Col·legi de 
Teatre de Barcelona, Estudis de Teatre i Atrium Estudi. 
Ha publicat a Edicions del Periscopi i a l’Editorial 
Pòrtic. És soci fundador d’Atrium.

Qui és qui a Himmelweg...

Joan Rodón
Creació i direcció digital

Va cursar estudis de realització audiovisual i edició de 
vídeo. L’any 2000 ingressa com a responsable de vídeo 
de la companyia La Fura dels Baus, on descobreix les 
arts escèniques duent a terme nombrosos projectes 
amb ampli contingut visual. L’any 2009 inicia la seva 
carrera com a vídeo-dissenyador i des d’aleshores 
ha realitzat multitud de projectes alternant teatre, 
òpera, esdeveniments, vídeo-mapping o musicals 
d’entre altres. De les seves feines podem destacar les 
òperes L’Arbore di Diana i Una Cosa Rara de Vicente 
Martín i Soler,  Salomé d’Strauss, Jerusalem de Verdi, 
Thaïs de Massenet i Idomeneo de Mozart, dirigides 
per Francisco Negrín. Iolanta de Txaikovski dirigida 
per David Hermann, el recitatiu Maddalena ai Piedi di 
Cristo de Caldara dirigida per Frederic Amat o el video-
mapping per la simfonia Prometeo, Poema de Fuego 
de Scriabin per l’Auditorio Nacional de Música.  En 
teatre destaquen els espectacles Dunas de Sidi Larbi 
Cherkaoui i María Pagés, El Compte Arnau dirigida per 

Hernann Bonnin, Deseo, Misántropo, Un enemic del 
poble i Hamlet dirigides per Miguel del Arco, Inframón, 
Sis personatges i La malaltia, dirigides per Juan Carlos 
Martel al Teatre Lliure, Júlia, Alba i Erem 3 germanes 
dirigides per Raimon Molins, El pes d’un cos dirigida 
per Victòria Szpunberg al TNC o Red i El Papa dirigides 
per Guido Torlonia al Teatre Akadèmia. En quant als 
musicals trobem El màgic d’Oz dirigida per David 
Selvas, Gente bien de La Cubana, Mar i cel i Maremar 
de Dagoll Dagom, Cómo está Madriz! de Miguel del 
Arco, My Fair Lady produïda per Stage Entertaiment 
i Company dirigida per Antonio Banderas al Teatro del 
Soho de Màlaga. Fora del que son purament les arts 
escèniques destaquen els vídeo-mappings per l’Umbra 
Light Festival 2019 de Vitòria, els visuals de la gira 
1,2,3... de Sopa de Cabra, les gales dels Premis Conca 
2019, Premis Gaudí 2020 i Premios de la Música 2020, 
el vídeo-mapping pels Premis Ciutat de Barcelona 
2015, la gala d’entrega de premis de publicitat El Sol 
2015, la edició de la mini movie Forja de Frederic Amat 
o el concert Maaambo de La Cubana a l’Auditori de 
Barcelona.Vcc

https://bit.ly/Himmelweg_Premsa
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Cristina Plazas
Intèrpret

Des de l’inici de la seva carrera ha demostrat una gran 
versatilitat, treballant d’igual manera en cine, televisió 
i teatre. En televisió l’hem pogut veure a Los hombres 
de Paco d’Antena 3, El Comisario, de Telecinco, Hospital 
Central, també de Telecinco, Amar en tiempos revueltos, 
de Televisión Española, o Cheers, de Telecinco. També 
ha participat en minisèries com Alakrana, Mintiendo 
a la vida, Síndrome laboral o Un berenar a Ginebra. En 
teatre ha participat a Mandíbula Afilada de Carles 
Alberola amb la qual va rebre el Premi Millor Actriu 
de la Generalitat Valenciana, L’Escola de les Dones, de 
Carles Alfaro, Dotze diuen Shakespeare, de Joan Ollé, 
Las Troyanas, d’Irene Papas i Jürguen Müller, Nacidos 
culpables, de Carles Alfaro i Joaquim Candeias, Algo 
auténtico, de Rafa Calatayud, o La lección, dirigida 
per Joaquín Hinojosa i per la qual va obtenir el premi 
d’Artistes de Teatre Independent a la categoria de 
Millor Actriu. Entre els seus treballs més recents 
destaquen: Tengo ganas de ti -seqüela de 3 metros 
sobre el cielo- i El cuerpo, dirigida per Oriol Paulo. 

Entre 2013 i 2014 compagina la sèrie de Televisió de 
Catalunya, La Riera amb Velvet, d’Antena 3. Igualment 
roda El país del miedo sota la direcció de Francisco 
Espada juntament amb José Luis García Pérez. L’any 
2015 comença la gravació de la nova sèrie d’Antena 
3 Vis a Vis, on interpreta el personatge de Miranda 
durant dues temporades. Un any més tard torna a 
pujar als escenaris amb l’obra Sota teràpia dirigida per 
Daniel Veronese. Al 2017 s’uneix al repartiment de la 
sèrie de Globomedia Estoy vivo per TVE. Un any més 
tard participa al muntatge teatral El ángel exterminador 
de Blanca Portillo al Teatro Español i torna a treballar 
amb Daniel Veronese al muntatge Todas las mujeres. 
Aquell mateix any protagonitza la pel·lícula Asamblea 
d’Álex Montoya i se suma al repartiment de la segona 
temporada de Gigantes d’Enrique Urbizu per Movistar 
+. L’any 2019 protagonitza la sèrie El Nudo d’Antena 3 
i participa a la tercera temporada d’Alta Mar. Un any 
més tard participa a l’òpera prima de Carol Rodríguez, 
Chavalas i al 2021 roda Quatre Raons de Pedro Rosado. 
L’any 2022 estrena Paraíso perdido sota la direcció 
d’Andrés Lima al Grec Festival de Barcelona, Teatre 
Romea i Centro Dramático Nacional. 

Guillem Gefaell
Intèrpret

Intèrpret, creador escènic i pedagog, compagina la 
feina d’actor en projectes professionals amb la creació 
pròpia. En aquest àmbit, s’interessa per la investigació 
i l’escena contemporània on el cos i el treball del 
moviment son elements claus per la creació. Des de 
2005 participa en muntatges teatrals professionals. 
Entre els que destaquen: Himmelweg de Juan 
Mayorga, a la Sala Atrium i al Teatro Fernán Gómez 
de Madrid. Al 2014, al TNC i al CDN, El joc de l’amor i 
de l’atzar, dirigida per Josep Maria Flotats. Al 2016, 
també al TNC i dirigit per Xavier Albertí, El professor 
Bernhardi, d’Arthur Schnitzler. Forma part de l’elenc 
de Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas 
domésticas, guanyadora del Premi MAX 2015 a la 
millor adaptació teatral. Al Grec Festival de Barcelona, 
Waits F.M. (2012) i Shell d’Albert Boronat (2014), com a 

membre de la companyia Projecte Nisu. És director de 
Dramaburg de Carlos Perelló, guanyadora de la Beca 
Desperta 2014, programada a la Sala Atrium i al Teatre 
Tantarantana. És co-director i creador de Teenage 
Dream i Els clàssics al modern, just amb Albert Pérez i 
director i dramaturg de Kolmanskop i Morpheo 115 amb 
Laura Tamayo. Com a docent,  treballa de professor 
al Teatre Kaddish, on dirigeix els  Tallers de Joves, 
del Projecte JK, i moltes de les activitats de creació 
comunitària de l’entitat. També ha treballat amb la Hilti 
Foundation dins el projecte Academy for the Impact 
Through Music, donant eines creatives i nocions de 
treball de cos a joves musics d’orquestra de tot el mon. 
Actualment està becat per la Generalitat de Catalunya 
amb el projecte d’investigació Quan el cos troba un 
límit i desborda. També participa en l’espectacle de 
La Virgueria El missioner, i és el dramaturg de El gran 
goril·la, espectacle d’Antigua i Barbuda (tots dos 
estrenats) al Grec Festival de Barcelona 2022.
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Sònia Gardés
Intèrpret i manipulació de titelles

Intèrpret, creador Sònia Gardés és una artista visual 
especialitzada en creació de teatre visual. Graduada 
en Belles Arts i formada a la Nottingham Trent 
University en Disseny i Creació de Vestuari, Gardés va 
formar-se en teatre visual a Escòcia, on va fundar la 
seva companyia, Objectora. 

Al Regne Unit, es va formar amb artistes internacionals 
del teatre visual com Mervyn Millar (Handspring 
Puppets, Significant Object) i Olivier Ducas (La 
Pire Espèce) i ha treballat amb els seus dissenys i 
creacions per a artistes, companyies i organitzacions 
com el National Theatre of Qatar, Gavin Glover, 
Theatre Gu Leòr, Cutting Edge Productions o Vision 
Mechanics, amb qui va actuar en l’espectacle Storm, 

manipulant una titella de 10 metres d’alçada. Amb 
les seves produccions, Gardés ha actuat a festivals 
internacionals i ha fet residències artístiques amb 
el National Theatre of Scotland, l’Alden Biesen 
International Storytelling Festival o l’Amsterdam 
Storytelling Festival. 

L’any 2020 Objectora es trasllada a Catalunya i des 
de llavors Gardés ha conclòs la creació d’El que sé (i 
el meu avi no sabia) amb el suport dramatúrgic i de 
direcció de Marta Aran, escrivint després una tesina 
sobre el titella contemporani aplicat al teatre de text 
contemporani. Actualment, Gardés és professora 
associada a la Facultat de Belles Arts de la UB i treballa 
en la creació de titelles per a d’altres produccions, 
incloent Himmelweg, d’Atrium Produccions. 

www.objectora.com

Anna Roy
Operadora de càmera i manipulació

Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona en l’especialitat d’Interpretació. També s’ha 
format en teatre performatiu i d’objectes a la DAMU 
de Praga. Ha treballat amb professionals com Txiqui 
Berraondo i Moreno Bernardi. En televisió, forma part 
del repartiment de la micro sèrie La Supercol i tam-
bé ha participat a la sèrie Com si fos ahir, totes dues 
de TV3. En teatre, participa a Himmelweg al Teatre 

Mingo Albir
Il·luminació

Inicia la seva activitat com a tècnic d’il·luminació 
de teatre i dansa l’any 1984, fent gires per 
Espanya, Europa i Amèrica. L’any 1992 realitza 
el seu primer disseny d’il·luminació teatral, sent 
aquesta la seva principal ocupació fins avui. És 
membre de l’Associació d’Autors d’Il·luminació, 
de caràcter estatal, des de la seva fundació en 

Akadèmia i George Kaplan amb la companyia La Bella 
Otero, que s’estrenarà al Teatre Tantarantana al març. 
Ha format part del repartiment d’Érem tres germanes 
i de Júlia a Sala Àtrium, dirigides per Raimon Molins i 
de Pornografía a la Sala Valle Inclán de Madrid dirigida 
per Miguel Deblas i George Marinov. Ha treballat per a 
companyies com Transeduca, amb qui ha fet gires es-
tatals amb l’obra Historia de una escalera. Forma part 
de la companyia La Galga, amb qui han creat i repre-
sentat el projecte Nosotras mortales, guanyador dels 
Premis Barcelona 2021. És Graduada en Dret per la 
Universitat de Barcelona.

1998. Col·labora periòdicament com a professor 
de tallers de pràctiques d’il·luminació, en l’ESTAE, 
ESAD i CSD de l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona. Paral·lelament a aquestes activitats, 
també ha realitzat il·luminacions en el camp de la 
museística (Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona) exposicions i audiovisuals (Emblemma 
Espais Audiovisuals, S.L.). Ha col·laborat també en 
diferents projectes d’il·luminació arquitectònica 
amb Claude R. Engel Lighting Consultant.

http://www.objectora.com
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Glòria Viguer
Vestuari

Dissenyadora de vestuari amb més de vint anys d’ex-
periència en teatre, cinema, televisió i diversos tipus 
d’espectacles audiovisuals i d’arts escèniques. En Te-
atre: Maestro Fellini, Què va passar amb Bette Davis i 
Joan Crawford?, Caro Maestro! Recordant Strehler, Sik 
Sik y otros i L’amant, dirigides per Guido Torlonia (Te-
atre Akademia), Alba o el jardí de les delícies (TNC) i Li-
toral (Teatre Romea) dirigides per Raimon Molins, Con-
fidències a Al.là dirigida per Magda Puyo (Sala Atrium), 
Hamlet, Himmelweg, Les tres germanes (Deconstruct-
ing Txèkhov) i À Huis Clos, dirigides per Raimon Mo-
lins (Sala Atrium), entre d’altres. Durant tres anys ha 
dissenyat els vestuaris de tots els espectacles i grans 

events de la companyia teatral Milnotes, dirigida per 
Joan Garrido. En Cinema: Rec i Rec 2 dirigides per Paco 
Plaza i Jaume Balagueró, En la ciudad dirigida per Cesc 
Gay, Nubes de verano dirigida per Felipe Vega, El se-
gundo nombre dirigida per Paco Plaza, Fumata Blanca 
dirigida per Miquel García Borda, The Nun dirigida por 
Luis de la Madrid, entre d’altres. Ha estat ajudant de 
vestuari de La Sociedad de la Nieve dirigida per J.A. 
Bayona, entre d’altres. En televisió: La Ratjada dirigi-
da per Miquel García Borda, Señoras que, Crackòvia i 
Vinagre dirigides per Marc Martin, els capítols Adivina 
quien soy (Enrique Urbizu) i Cuento de Navidad (Paco 
Plaza) de la sèrie Pelícu las para no dormir, entre d’al-
tres. També ha dissenyat vestuaris per a espectacles 
de dansa contemporània, curtmetratges, videoclips, 
spots publicitaris, gales benèfiques, cavalcades, etc.

Efrén Bellostes
So i programació

Tècnic superior en audiovisuals, amb vint-i-dos anys 
d’experiència en el sector, especialitzat en so directe, 
disseny acústic i programació escènica audiovisual. 
Als inicis es va dedicar al so directe en tot tipus d’es-
deveniments a nivell nacional. A partir de l’any 2006 
va començar un procés d’especialització, que arriba a 
dia d’avui, fins a la sonorització i disseny per a teatre, 
que el porta a l’investigació i l’aplicació de noves tec-
nologies al llenguatge teatral, acostant-se així a la 

programació de vídeo i al mapping per a espectacles 
teatrals, que ve a completar la seva  formació en àudio. 
Ha treballat a teatres com el Lliure, TNC, el Gran Te-
atre del Liceu, Teatre Condal o Sala Beckett entre d’al-
tres. Ha realitzat nombroses gires de teatre a nivell na-
cional i europeu amb companyies com Bitò, La Brutal, 
Dagoll Dagom, Atrium Escena Digital, Obskenè o Third 
World Bunfigth entre d’altres. Estudis cursats a la es-
cola MK3, durant els cursos 98/99 i 00/01, obtenint 
el títol de Gravació i postproducció d’àudio analògic i 
digital, atorgat per l’INCP (Institut Català de les Noves 
Professions). 

Kike Blanco
Disseny i construcció d’escenografia

L’any 1992 comença a Madrid la seva formació d’inter-
pretació a Cuarta Parez, participant al mateix temps en 
cursos monogràfics i tallers d’escenografia i direcció 
escènica amb professors de la RESAD i el Laboratorio 
Teatral William Layton. L’any 1995 torna a Lleó i crea 
la companyia de teatre La  Danaus, que s’especialitza 
en teatre físic i de carrer. L’any 1997 comença com a 

actor a La Fura dels Baus. A l’any següent comença a 
treballar en col·laboració amb la companyia Sol Picó 
en diversos espectacles de dansa-teatre de carrer. 
L’any 2000 es trasllada definitivament a Barcelona i 
comença a treballar com a assistent de direcció de La 
Fura dels Baus en diversos treballs de la companyia, 
grans esdeveniments i espectacles en gira, fins a l’any 
2014. Actualment combina la direcció escènica amb 
treballs de disseny i construcció d’escenografia, real-
ització d’efectes especials per a teatre cinema i vídeo, 
disseny i construcció d’interiors.
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Judit Ferrer
Cap de producció

Llicenciada en Interpretació a la Bath Spa University 
i Esart Campus Universitari de Barcelona i màster de 
Creative Producing per a arts escèniques a Bath Spa 
University (2018). En el camp de les arts escèniques 
forma part de la xarxa de productors associats a Bath 
Spa Productions i també com a freelance en projectes 
independents. A més a més ha estat productora asso-
ciada en el programa de desenvolupament d’artistes 
The Incubator amb The Egg Theatre amb projectes 
com Muckers, una coproducció amb Conde Duque de 
Madrid (2018-2019 i Theatre Royal Bath. Ha realitzat 
assistència en la producció executiva de Kaash, de 

la companyia jove IT Dansa” (2018, Festival Grec) i la 
producció executiva en World of Wolves #0.1 de Núria 
Legarda (2017, Festival Grec i La Brutal) entre d’altres. 
Actualment és la productora executiva de l’especta-
cle Talking Heads estrenat al Teatre Akadèmia (2021) 
i programat al Teatre Nacional de Catalunya (2022). 
En el camp de la docència, ha impartit classes de pro-
ducció i gestió de projectes a l’Institut del Teatre. Ac-
tualment, és la cap de producció, gestió, comunicació 
i premsa de la Sala Atrium de Barcelona on ha produït 
espectacles com Júlia dirigida per Raimon Molins 
(2021), M’hauríeu de pagar de Jordi Prat i Coll (2020-
2022), Érem tres germanes dirigida per Raimon Molins 
(2022) i Himmelweg dirigida per Raimon Molins (2022-
2023). També realitza serveis de consultoria i assesso-
ria professional i assistència a emprenedors culturals.

Gal·la Sabaté
Producció executiva i ajudant de 
direcció

Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre i en 
Doblatge per l’Escola Catalana de Doblatge ha com-
pletat la seva formació amb Pablo Messiez, Andrés 
Lima o Jota Linares. Participa a Viaje a la luna dirigit 
per Marta Pazos al Teatre Lliure, L’Art de desaparèix-
er lentament de la CIA INoFF al Teatre Tantarantana 
(2021), Ellas comen de la CIA Pelipolaca a Teatro Puer-
to (2020), Unheimlich d’Irene Vicente a la Sala Atrium 
(2019), Desig sota els oms amb direcció de Joan Ollé al 
TNC (2017), Nina i Nora amb direcció de Raimon Mo-
lins a la Sala Atrium (2016/2017).  Ha participat a la 
pel·lícula La Maternal de Pilar Palomero (Bteam Films i 
Inicia Films 2022) i la sèrie Tú también lo harías de Da-

vid Victori (Legenday Global i Espotlight Media) 2023. 
És l’ajudant de direcció de la Laia Alberch a l’especta-
cle Así empezó la guerra al Teatre La Gleva (2018). Posa 
veu als audiollibres Magia blanda de Gabriela Herstik 
i Cómo ser una bruja moderna d’Upsile Chisala ambos 
de MiutBooks per Saga Egmont. Compagina la seva 
carrera d’intèrpret amb la producció. Ha treballat com 
a ajudant de producció i organitzant els càstings de 
La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia, Broadway 
al Liceu i Jardins de Broadway, projectes de Nostromo 
Live; com a productora executiva a La nit de Santa Llú-
cia d’Òmnium Cultural, com a ajudant de producció a 
From the ashes, Nuun i Festino de Santa Rosalia, macro 
espectacles de La Fura dels Baus i com a ajudant de 
producció a Corpues d’Irene Vicente al Festival Grec. 
És cofundadora de l’espai artístic multidisciplinar, La 
Precària.

Ona Borràs
Comunicació

Graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre en 
l’especialitat d’Interpretació (2020). També es forma 
com a actriu a l’ Escola Superior d’Art Dramàtic de les 
Illes Balears (2011) i al Barrow Group Theater de Nova 
York (2013-2014). Te formació musical en piano, clari-
net i cant i ha estat membre del cor juvenil del Teatre 
Principal de Palma. En teatre, participa en muntatges 
com: Érem tres germanes dirigit per Raimon Molins a la 
Sala Atrium (2022), Descripció d’un paisatge escrit J.M 
Benet i Jornet dirigit per Toni Casares a la Sala Beck-

ett (2021), Amarg escrit per Rafel Gallego i dirigit per 
Josep   Ramon Cerdà (2019-2022) o Ricard III amb la 
Cia Nomiart, dirigit per Raimon Molins a l’Espai Bros-
sa (2019). També participa en la lectura dramatizada 
de Nosaltres mortals escrita per Sara Sors   i primer 
projete de La Galga (2022), companyia de la qual n’es 
membre fundadora. En televisió, apareix en series com 
Amor de Cans d’IB3 i Nova Televisió (2019), i Com si 
fos ahir de TV3 (2022). En diverses ocasions treballa 
com a actriu de veu per a falques publicitàries de rà-
dio. També ha treballat per Òmnium Cultural en una de 
les seves campanyes d’àmbit internacional (2017). Ac-
tualment és la responsable de comunicació a la Sala 
Atrium (2022).
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