


Trossos s’ha estrenat el 22 d’octubre de 2011 a l’Institut del Teatre de Barcelona de-
sprés d’haver fet una pre-estrena a la Seu d’Urgell el 15 d’octubre de 2011.

Trossos ha estat possible gràcies a una subvenció del CONCA de la Generalitat de 
Catalunya, a la participació com a companyia resident a Fira Tàrrega i al suport de 

l’Institut del Teatre, de la Diputació de Barcelona, Casa Gay, Servilux, Ferreteria Mallol, 
Grup Carol i deBarris.
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TROSSOS
Trossos és fragments de vides. Trossos és camins escollits i per escollir. Una cruïlla. 
Trossos de memòria i records. Trossos d’atzar i casualitats. 

Trossos és diàleg intercultural en resposta a l’ascens de l’extrema-dreta, contra el rac-
isme. Trossos està format per quatre cases efímeres habitades per catalans nascuts a 
Sud-Amèrica. Trossos es pregunta d’on venim, qui som. 

Trossos s’instal·la a una plaça de la vila; teatre de carrer, per apropar-se a la gent, per 
qüestionar-se sense el marc de la institució, per compartir i riure. 

Trossos també és elecció. De la mateixa manera que els habitants de les carpes han 
hagut d’escollir, l’espectador que accedeix a la plaça ha de triar quins espectacles vol 
veure, quin tros vol viure. Un cop escollits, l’espectador es trobarà immers en l’univers 
de l’habitant de la carpa.
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Funcionament

Trossos és un espectacle de carrer format per quatre carpes. A cadascuna d’elles, un 
actor realitza un monòleg on explica el seu passatge de Sud-Amèrica a Barcelona. Du-
rant tres hores i mitja, cada 20 minuts, comença un dels monòlegs. L’espectador que 
arriba a Trossos rep informació en paper i personalitzada sobre el funcionament de 
l’espectacle. Un  espectador sol veure dos o tres espectacles. 

La informació en paper que rep és :

Imatge de la info mapa. 

TROSSOS
Trossos és fragments de vides. Trossos és camins 
escollits i per escollir. Una cruïlla. Trossos de memòria i 
records. Trossos d’atzar i casualitats. Trossos es pregunta 
d’on venim, d’on som. Trossos són 4 monòlegs d’actors 
nascuts a l’Amèrica del Sud. Trossos és un espectacle 
d’Obskené.

Funcionament:

Benvingut/da a TROSSOS. Ara que ets aquí has d’escollir 
quin o quins espectacles vols veure i per això responem a 
algunes preguntes que et pots fer.

Quant dura cada espectacle? Aproximadament 40 minuts.

Quants espectacles puc veure? Entre un i tres. No tindràs 
temps de veure’n més. 

Per què he de triar? Trossos parla de la immigració i de 
canviar de lloc. Els habitants de la carpa han hagut 
d’escollir i en aquest cas et posem en la mateixa situació.

Com sé què triar? En el mapa adjunt hi ha 4 frases 
suggerents per a què la teva tria sigui una mica menys 
atzarosa. 

Hi ha lavabo? No. Hauràs de buscar un bar.

I hi ha bar? És clar, però no té lavabo. 

Tota la informació d’horaris i situació la pots veure en el 
mapa adjunt. Si tens més dubtes pots preguntar-ho a la 
taquilla. 

VOSTÈ ESTÀ AQUÍ

BAR

TAQUILLA

dissabte 22

20:00h 

21:20h

diumenge 23

19:10h

20:30h

dissabte 22

20:20h

21:40h

diumenge 23

19:30h

20:50h

dissabte 22
20:40h22:00hdiumenge 23

18:30h19:50h
dissabte 22
21:00h 

22:20h

diumenge 2318:50h20:10h

Cada quant puc veure un espectacle ? Trossos et 
recomana que et programis un espectacle cada hora.  
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A una plaça de la vila s’ha instal·lat el campament. L’espectador hi accedeix per una car-
pa d’entrada on hi ha la taquilla i el bar. És en aquesta carpa on rep informació sobre el 
funcionament de l’espectacle. A partir d’aquest punt, l’espectador accedeix a una plaça 
coberta on la música de fons de Hans Laguna crea un ambient d’intimitat i proximitat. Un 
cop en aquest espai, els regidors de l’espectacle van avisant als espectadors de l’inici 
de cadascun dels monòlegs. 

i vivències en un ambient de màxima intimitat. Els diferents habitants ens fan riure, 
plorar i pensar a partir de temes com la llar, la reconstrucció de la memòria, la nació, la 

on transitem. L’espectador és convidat a un passi de fragments de memòria, imatges 
que es projecten des de la intimitat de l’habitant, com si d’un passi de diapositives es 
tractés.
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Fitxa Artística
TROSSOS 
Un espectacle de la Companyia Obskené

Direcció: Ricard Soler i Mallol
Dramatúrgia: Albert Boronat
Intèrprets: Constanza Aguirre, Àngel Inzunza, Juan Pablo Miranda i Melina Pereyra

 Josep Carreras
Vestuari: LaCota
Il·luminació: Sergi Torrecilla
Composició musical: Hans Laguna
Moviment: Judith Pujol

 Magda Puig
Max Dalmau

Ajudant de direcció: Albert Boronat
Assistent de direcció: Anna Maria Ricart
Ajudant de construcció: Aina Soler i Equip Koala: Rocío Ahumada, Catarina Bonet, 
Helena Torres, Jordi Rovira, Federico Materasi, Alba Macfarlane, Paula Maestro.
Ajudant de producció: Sergi Príncep
Ajudant d’il·luminació: Rosa Serra i Torrens

Carlos Benito

Producció executiva: Clara Salvador Bou - Companyia Obskené

Espectacle en castellà

La carpa de X-4937850-H
Intèrpret: Melina Pereyra

La carpa de X-9126906-Z
Intèrpret: Juan Pablo Miranda

La carpa de X-7535997-B
Intèrpret: Àngel Inzunza
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La carpa de X-2938581-V
Intèrpret i co-dramaturga: Constanza Aguirre

Tots els espectacles han estat realitzats a partir de l’aportació de material dramatúrgic 
de: Constanza Aguirre, Àngel Inzunza, Juan Pablo Miranda i Melina Pereyra

Amb l’ajut de Paco Azorín i Magda Puyo.

Agraïments especials per rigorós ordre alfabètic: Borja de Balle, Beth Escudé, Berta 
Reixach, Carme Portaceli, Juan Martín, Jordi Soler Prim, Miguel Quesada.

Aquest espectacle ha estat possible gràcies al mecenatge de 43 persones que han 
col·laborat a títol personal.

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, CONCA, FIRA TÀRREGA, Intitut del 
Teatre,  Diputació de Barcelona, Casa Gay, deBarris, Servilux Ferreteria Mallol i grup 
Carol.
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LES QUATRE CARPES
La carpa de X-4937850-H (actriu : Melina Pereira nascuda a Córdoba, Argentina)

Sona un viatge amb la lletra canviada. Vols escollir la banda sonora?    

La música de mi vida, un dispositivo escénico que organiza de modo azaroso cada pase 
según las canciones que eligen los espectadores. Canciones lejanas, canciones tristes, 
nostálgicas, para soñar. Una maleta llena de cassettes a los que les he asignado su his-
toria, mi vida. Soy nómada y me gusta dejar rastro por donde voy porque es mi manera 
de sentirme un poquito de cada sitio por donde paso.  Hoy puede sonar Mercedes Sosa 
y mi vínculo con el folklore, mañana tal vez escuchemos Baglietto y , con él, empezar un 
viaje entre mis recuerdos de infancia. Cada noche es distinta, las canciones, el orden, 
los espectadores y yo. 
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La carpa de X-7535997-B (actor : Ángel Inzunza nascut a Buin, Chile)

La història d’un mort. Un mort de Buin. Buin, tierra al gusto. ¿Al gusto de quién?

Ángel Sebastián. Una autopsia. Ángel disecciona la vida de Sebas. 
Sebas es chileno. Ángel nació en España. 
Sebas vivió en Buin. Ángel en Barcelona. 
Sebas tomó una decisión, Ángel inspecciona su cuerpo para entender por qué soña-
mos, huimos, buscamos. Y a  través de Sebas recorremos ciudades, y vemos como 
estas se meten en los cuerpos y que las ciudades son las que nos poseen y no nosotros 
a las ciudades y que el mundo cambia y que no hay mucha gente que puede viajar sin 
marearse y que las distancias a veces son insalvables. Sebas cree que cada uno llega 
hasta donde le llega el coraje. Ángel concluye que el coraje llega, siempre llega. 
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La carpa de X-9126906-Z (actor : Juan Pablo Miranda nascut a Buenos Aires, Ar-
gentina)

El amor- OCUPADO!- dentro de una bañera a la deriva. (Se quita la peluca) 

El público en primer plano casi dentro de una bañera. Un personaje que evoca miles de 

que dan cuerpo. El baño como una acción de relax después de, o una preparación para. 

sin tener miedo a ir a la deriva. Navegar entre dos aguas sin tener miedo a que sea una 
decisión impulsiva. Alejarse sin tener miedo a olvidar. Un cabaret en el baño. Playbacks 
que esconden las verdaderas palabras pero que no pueden ocultar las emociones.
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La carpa de X-2938581-V (actriu: Constanza Aguirre nascuda a Santiago de Chile, 
Chile)

Hay que vivir con clase: tennis, pisco sour, sardinas asadas, Miguel Bosé, una funcion-
aria, una oveja descarriada y cigarras. 

Un partido de tenis. Estar sola, presionada. La presión te hace marchar. En mi caso por 
lo menos. Las expectativas que la gente que te quiere pone en ti y el miedo a defraudar. 
Lejos nadie espera de ti nada. No eres un igual… ¿Cómodo? Hace la vida difícil, pero 
bajo la comodidad acolchada de las excusas.
No sé qué es la identidad. En Chile no sé quien soy. En Barcelona... hablo distinto, la 
gente se ríe de mis expresiones, la gente empieza a hablarte de lo que sabe de tu país, 
y así quieren estar cerca de ti. Y te preguntan si conoces a Pascual que es chileno. Han 
pasado cosas increíbles con esa estúpida pregunta. 8



La companyia: OBSKENÉ
La companyia Obskené és formada per Constanza Aguirre, Judith Pujol i Ricard Soler. 
Neix a mitjans de 2008 amb ganes d’arriscar en projectes de creació innovadors; la 
creació es basa en l’exploració de les diferents disciplines que formen les arts escè-
niques. Fugim de la primacia del text, de l’actor o del director, per entendre les arts es-
cèniques com un autèntic treball en equip des del principi del procés creatiu on cadascú 
treballa des de la seva especialitat per al si de la col·lectivitat.  

Obskené es refereix a obscè, paraula que en la seva arrel grega vol dir fora (ob-) 

amagat darrere el teló de fons. Busquem una creació obscena i descarada. 

Hamlet és mort. No hi ha força de gravetat  de Ewald Palmetshofer. Dirigit per Judith 
Pujol. Estrenat a l’Institut del Teatre de Barcelona (IT) el juny de 2010. Temporada al 
Versus Teatre de Barcelona la primavera de 2011.
Buenos Aires de Rafael Spregelburd. Dirigit per Ricard Soler. Estrenat a l’IT, juny 2010.  
PREMI A MILLOR ACTRIU per Constanza Aguirre i seleccionat entre els tres millors 
espectacles de la 15a Mostra de Teatre de Barcelona, tardor 2010. Temporada al Teatre 
Gaudí Barcelona la primavera de 2011.
Circ de la Lluna. Dirigit per Ricard Soler. Espectacle de carrer estrenat a Barcelona el 
març de 2010. Rep el PREMI INJUVE 2010 de creació jove del Ministeri d’Igualtat de 
l’Estat Espanyol. Participa a: Festival 1,2,3 Pallassos de Tiana 2010; Creación Joven 
2010 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; Giroscopi cultural de la Diputació de Gi-
rona 2010; Fira Mediterrània de Manresa 2010; Sala Puntual de Barcelona (febrer 2011) 
i al festival Barribrossa 2011. 
Privat Reservat de Judith Pujol i Ricard Soler. Dirigit per Judith Pujol i Ricard Soler. Es-
trenat al Teatre Magatzem de Tarragona (primavera 2009) i seleccionat a la 14a Mostra 
de Teatre de Barcelona.
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Equip artístic
El director: RICARD SOLER
Neix a Barcelona l’any 1982. Actualment estudia direcció escènica i dramatúrgia a 
l’Institut del Teatre de Barcelona després de llicenciar-se en matemàtiques, titular-se 
com a enginyer superior en telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalu-

Barcelona i formar-se com a tècnic de llums a l’Institut del Teatre. Juntament amb Judith 
Pujol funda la companyia Obskené, amb la qual escriu, dirigeix i és reconegut amb el 
Premi Injuve 2010.    
A part dels projectes de la companyia Obskené, recentment ha estat ajudant de direc-
ció de Carme Portaceli en l’espectacle La nostra Classe de Tadeusz Slobodianek (Grec 
2011); assistent de direcció i regidor d’El Bosc de Daniela Feixas dirigit per Ramon Simó 

2010 pel text Más allá del Parque/ Al otro lado del parque; ajudant de direcció de Carme 
Portaceli en l’espectacle Conte d’hivern de W. Shakespeare (Tardor 2010); assistent de 
direcció amb la companyia belga de teatre itinerant Arsenic durant la creació del seu nou 
espectacle Le géant de Kaillais (juliol 2010) de Peter Turrini; i director d’una lectura de 
L’amant de Harold Pinter (Teatre Kursaal de Manresa, desembre 2009).  

Dramaturg: ALBERT BORONAT HERREROS

actualment realitza estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia al Institut del Teatre de 
Barcelona.  
Treballa i col·labora habitualment amb la companyia Obskené: a actuat als espectacle: 
Privat-reservat i Hamlet és mort, no hi ha força de gravetat.  Realitza també tasques 
d’assistent de dramatúrgia i ajudant de direcció al projecte Voyager de Marc Angelet per 
al Teatre Nacional de Catalunya. És creador, dramaturg i co-director de la companyia 
Proyecto NISU que ha estrenat el muntatge Vamos a por Guti.  Ha estat membre de 
la companyia La Quadra Màgica, en tasques d’autor i actor, on se l’ha pogut veure a 
PAU? (Sala Triángulo i Teatro Tarambana de Madrid, Festival de teatro y danza contem-
poránea de Bilbao, Festival de contra-danza de Covilha a Porgutal y Teatro del Abasto a 
Buenos Aires entre d’altres) i Cabaret Pedrolo, (tres temporades en cartell al Teatreneu 
de Barcelona). També se l’ha vist a espectacles com Histeria Buffa (Os Jod & Se, dir: 
William Arunategui), A puerta cerrada (cia Tripolarium, dir: Daniel Mayer) , El círculo de 
tiza caucasiano (Festival de Théâtre Europén de Grenoble. Dir: Jordi Forcades) o Tot 
esperant Godot De Samuel Beckett  (dins Wambaba!. Mercat de les Flors, apertura del 
festival BarriBrossa 05).  
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L’escenògraf: JOSEP CARRERAS
Neix a Barcelona el 1983. Graduat superior en Disseny de producte i disseny d’interiors. 
Ha treballat en diverses empreses com a dissenyador tant de tipologies de suport com 

a empreses, disseny de marquesines solars i enllumenat públic.

catàlegs de presentació de l’empresa. També ha fet disseny de papereria i bosses com-
ercials i és creador de pàgines web. Com a escenògraf ha treballat en l’obra “Buenos 
Aires” (Rafael Spregelburg) dirigida per Ricard Soler.

Actriu: CONSTANZA AGUIRRE
Neix a Santiago de Xile el 1978. Cursa la carrera d’Art Dramàtic a la Universitat Catòlica 
de Xile. L’any 1999 es trasllada a Barcelona on estudia amb Berti Tovías, Manuel Lillo, 
Txiqui Berraondo, Javier Daulte, entre d’altres. Des de llavors combina el seu treball 
d’interpretació amb projectes d’escriptura. 
Del 2001 al 2006 treballa com actriu i dramaturga amb les companyies de Toni Albà i 
Trotam Teatre amb les quals realitza Protocol per a camaleons, Els bufons del regne i 
AKD Micus. Als anys següents realitza els guions dels llargmetratges Els jardins de la 
Paulina i Montjuïc dirigits per Fede Capdet. 
El 2008 funda la companyia Obskené amb la que actua en els muntatges de Buenos 
Aires de Rafael Spregelburd i Privat Reservat de Judith Pujol i Ricard Soler. També par-
ticipa en en l’adaptació teatral de la novel·la Un tranvía en SP d’Unai Elorriaga. El 2010 
rep el premi a Millor Actriu de la 15a Mostra de Teatre de Barcelona.  

Actor: JUAN PABLO MIRANDA.
Neix a Buenos aires l’any 1985. A Argentina comença la seva formació d’actor amb 
mestres com Alejandro Catalán, Pompeyo Audivert, Rhea Volij, Casandra da Cunha i 
Claudia Dessi. Des del començament de la seva carrera combina les feines d’actor i 
director. Destaca la direcció de El Cadáver de la Nación de Néstor Perlongher (2006-
2008) i la codirecció amb Marcela Paoli de Delikatessen Haus (2007).
L’any 2006 arriba a Barcelona on inicia els estudis de direcció i dramatúrgia a l’Institut 
del Teatre de Barcelona.  Actua a PLAYBACK, el grito de la Virreina de la Compañía 
Teatro Lírico de Muñecas (Festival ULLS 2008) i a Burda para morenas (2on premi en el 
7è Concurs de Monòlegs del Raval 2007). També participa a l’espectacle Toribia Copa 
i las de Falopio (Festival Ulls) de la Companyia Chroma, de la qual n’és membre. El 
2010, ha dirigit Menys emergéncies de Martin Crimp i Buits i nous i cartes que no lliguen 
(9a Fira de teatre de les Illes Balears); ha participat a la creació de Micrología primera 
de María García Vera (La Caldera, 2010); i ha coordinat entrenaments actorals a Madrid 
conjuntament amb Marcela Paoli a l’empresa Facthum. 11



Actor: ÁNGEL INZUNZA
Neix a Santiago de Xile l’any 1980. Ha completat la seva formació en diverses escoles 
de teatre tant a Xile com a Espanya. Durant la seva trajectòria ha treballat com a actor, 
director de teatre i circ, dramaturg, ballarí, professor, dissenyador i assistent. Ha sigut 
fundador de les companyies “El gato”, ”La Mayúscula”, “Amigos de la miseria Teatro” i 
”La Cicatriz Teatro”. Com a dramaturg ha escrit les obres Desesperar, El llanto, Happy 
End… o siete años de mala suerte, obra basada en el monòleg propi  La mala suerte 
que fou premiat al festival de monòlegs del Raval en Barcelona, i Mátame Mañana (Hoy 
puedo hacerte falta). Com a professor ha impartit cursos de clown i màscares a Xile, de 
Bufó a Barcelona i Palma de Mallorca, i ha donat classes d’expressió per a la Diputació 
de Barcelona. Ha treballat com a guionista amb el col·lectiu Inmediatista, grup creatiu 
Mèxic-Xile. De 2006 a 2010 ha treballat per a la companyia de teatre social i de preven-
ció Teatracció, participant en els muntatges ¡Que sí, vida!, No em ratllis, Ja n’hi ha Prou, 
i Dona igual. 
L’any 2009 estudia dramatúrgia a l’ obrador Beckett. Ha treballat amb la cia. Des Garbo 
en els projectes ¡Tú puedes!, i És de conya?
A l’actualitat la seva activitat es centra en la creació, investigació i interpretació amb La 
Cicatriz Teatre i el muntatge Mátame mañana..., i en la seva col·laboració com actor a 
la companya  companyia Obskené als muntatges Buenos Aires de Rafael Spregelburd 
dirigit per Ricard Soler, i el projecte Trossos.

Actriu: MELINA PEREYRA
Neix a la ciutat de Còrdoba d’Argentina el 1974. Allà comença la seva carrera d’actriu 
estudiant al Teatre San Martín i treballant a la televisió Canal 12. El 1997 se’n va a Bue-

Eduardo Pavlovski. El 1998 funda la Companyia de Teatre-dansa La Nit. Paral·lelament 
treballa a la televisió (Utilísima Satelital, TELEFÉ) y cine independiente. i al cinema in-
dependent.
El 2002 arriba a Barcelona on continua la seva formació d’actriu i dramatúrgia drama-
turga amb mestres com Javier Daulte, Rafael Spregelburg, Patrick Wengenroth, Ma-
nuel Lillo, Carol López, Alejandro Catalán. Actualment estudia direcció i dramatúrgia a 
l’Institut del Teatre de Barcelona.
Ja el 2002 funda la Companyia Chroma en la qual actua, dirigeix i escriu. Destaquen els 
següents espectacles: Flipando en Colorines  (Sala Muntaner, Artenbrut, L`Escorxador, 
9a Mostra de Teatre de Barcelona); Superpoderosas en Chupáte esa Laguna! (Sala 
Beckett, Finalista del 5è Premi D’Arts Escèniques de Lleida); Toribia Copa y las de Fa-
lopio (Festival Ulls) i A l`est de qualsevoll lloc (Nau Ivanov).
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L’il·luminador: Sergi Torrecilla
Neix a València l’any 1983. La seva formació com a Tècnic de llum s’inicia en  l’I.E.S. 
La Marxadella Torrent (València) on obté el Títol Tècnic Superior d’Imatge i So. Com-
plementa la seva formació en l’empresa Pasarela Iluminación S.L. Riba Roja del Turia 
(València) treballant com a ajudant d’il·luminació.
Ha realitzt el disseny de llums de diferents espectacles com ara: Seguretat, Stereo, 
Primaris sota la direcció de Carles Mallol per a la companyia “La Soga”, en les obres 
Com a casa-ssas i La Silibararera de la Companyia “ElNacionalNoEnsVol”, Vas viure a 
l’Arcadia del director Llàtzer Garcia, Strictu Senso de Xicu Masó i Mai he estat sola de 
Peter Gadish.

La productora: Clara Salvador

d’excel·lent en l’Escola Superior d’Arts i Espectacles TAI (Madrid), després de llicenciar-
se en Psicologia en la Universitat Oberta de Catalunya. En els últims anys ha treballat 
com auxiliar, ajudant, cap i directora de producció, participant en més d’una desena 
de curtmetratges, entre ells “Mi otra mitad”, seleccionat en el Festival Internacional de 
Cinema de Berlín. I ha estat productora delegada del curtmetrage “La luz del mundo”. 
Col·labora habitualment amb la “Madrid Film Commission” i amb l’ “Academia de las Ar-

-
senvolupat  tasques de Cap de Producció en Kines Producciones en diferents projectes 
documentals per a televisió, espots publicitaris i esdeveniments. En l’actualitat treballa 
com a cap i directora de producció freelance per a diverses agències i productores au-
diovisuals.
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Contacte

C/ Legalitat, 49 1er 1a
08024 – Barcelona
NIF: G65429185

obskene@gmail.com
Tel. 653 755 266 (Ricard Soler)

Tel. (Clara Salvador)

http://www.obskene.org
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