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és possible una
infància lliure de
clixés?
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el mar no cap dins d'una capsa de sabates

e s p e c t a c l e  d e  s a l a

8 5  m i n u t s

 

Una producció de Cia. El martell amb la co-producció del Teatre
Tantarantana (dins El Cicló)



Aquestes són només algunes de les preguntes que, de petites, ni tan sols ens
vam saber formular, però que ara desgranem a El mar no cap dins d’una

capsa de sabates.  Un espectacle que se submergeix en la infància de tota
una generació per fer-ne una revisió crítica.  Perquè sí. Perquè potser,
mentre jugàvem a gogos i tazos, integràvem també una determinada forma
d’entendre el món. Perquè potser, només potser, l’espai de llibertat que
sentíem en els nostres jocs d’infància no era tan ampli com ens pensàvem.
I perquè potser, de la mateixa manera, si ara, passats els anys, tornéssim al
pati de la nostra escola, aquell pati immens que recordàvem, ens semblaria
petit com una capsa de sabates.
 
 
 
 

Sinopsis

Com eres de petit?
Quins referents
aparentment
innocents van
condicionar el que ets
ara? Quins records
tens de la teva
infància i per què són
aquests i no uns
altres? 
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tràiler
https://youtu.be/nv4yaQ7qybQ



Laia  A l s ina  Ferrer .  Direc tora  i  dramaturga .

El mar no cap dins d’una capsa de sabates és el tercer

espectacle que, des d’El martell, realitzem com a

companyia estable. Com a col•lectiu artístic sempre

afrontem cada nou projecte com una forma per a

consolidar i desenvolupar el llenguatge escènic que

ens és propi i que ha definit cadascun dels nostres

espectacles. Sempre amb la intenció de no limitar-nos

amb allò que ja ens ha funcionat, sinó intentant buscar

nous reptes que ens confrontin amb l’error i la

dificultat, que sempre han estat els nostres principals

motors de creació. 

 

En aquest sentit, a El mar no cap dins d’una capsa de

sabates, hem seguit investigant en aquest espai

limítrof que existeix entre teatre de text i teatre físic,

entre cos i paraula, un espai que ja ens sentim com

una marca de la casa- i aquest cop ho hem fet

apostant per a complicar els nivells de codificació. 

Com a conseqüència, El mar no cap dins d’una capsa

de sabates s’ha convertit, per a nosaltres, en una

partitura física constrictiva que ens ha posat en crisi i

que, com a tal, ens ha permès créixer i aprendre, però

fer-ho amb modèstia, conscients que els

aprenentatges que encara ens pot oferir el teatre són

molts. I que el camí és apassionant. 

 

Creiem que, amb més encert o menys –això serà cada

espectador qui haurà de decidir-ho-, el resultat de tot

aquest procés ha estat un artefacte personal i honest

on un joc escènic aparentment boig però altament

pautat reforça el propi contingut del text.

 Perquè, al capdavall, la infància no és res més que

això: un joc aparentment lliure i espontani, però

sempre subjugat a unes normes estrictes. Les normes

que imperen en la nostra societat i que la perpetuen.
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Notes de direcció
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Direcció i dramatúrgia
LAIA ALSINA FERRER
 
Ajudant de direcció:
ROBERT GONZÁLEZ
 
Interpretació:
CRISTINA ARENAS
ANDREA PORTELLA
TONI GUILLEMAT
MARTÍ SALVAT
  
Escenografia i vestuari: 
GALA GARRIGA
CARLOTA MASVIDAL 
 
Disseny de llums:
RUBÈN TALTAVULL
 
 Producció:
JÚLIA SIMÓ
 
Fotografia:
CARLOTA MASVIDAL

fitxa artística

Aquest espectacle forma part d’El  Cicló, Cicle de

Companyies Independents en Residència de

Barcelona. Programa art íst ic de creació i

residències del Teatre Tantarantana
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fitxa tècnica

ESCENARI

Càmera negra completa a l’alemana o parets pelades.

Fons negre.

Terra negre.

Mides mínimes 5 x 5 mts.

Desnivell òptim d’escenari 0%.

Possibilitat de penjar xarxa blanca perimetral

 

PERSONAL MUNTATGE I DESMUNTATGE

2 persones per descàrrega durant 30 minuts des de l’inici

del muntatge i 30 minuts per a la càrrega al final de

representació.

2 persones de llums

1 maquinista

1 responsable tècnic

 

PERSONAL DURANT LA REPRESENTACIÓ

1 responsable tècnic de l’espai

 

*IL.LUMINACIÓ (s’adjuntarà plànol adaptat a l’espai)

48 ch de dimmer

22 PC. 1 Kw

11 retalls 1 Kw

10 PAR CP62

4 peanes de terra

una concentradora

escala o geni per a enfocar

 

MATERIAL DE SO 

P.A. adaptada a les necessitats de la sala

dos monitors tipus Nexo PS10 
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LA COMPANYIA VE AMB:

MacBook Pro de 13 polzades

Memòries de llum fetes DLIGHT

Qlab programat

Enttec Ethernet-DMX

Router 

Filtres

1 tècnic de llum+so+maquinària

Furgo i un cotxe (espai per aparcar al teatre)

 

ALTRES

L’organització es fa responsable de demanar els

permisos necessaris i de la reserva de l’espai per facilitar

l’accés i estacionament dels vehicles de la companyia.

El teatre haurà de disposar de camerinos per a 2 actors i

2 actrius.  Amb miralls, llums, taules, cadires, dutxes amb

aigua calenta i lavabos.

El teatre posarà a disposició de la companyia aigua

suficient durant el muntatge i la representació.

 

*La implantació de llums es podrà adaptar a qualsevol

espai/teatre indepenentment dels requisits tècnics del

lloc.  Si no es té el material òptim necessari, no serà un

inconvenient per a la representació, senzillament es farà

una adaptació lumínica.

 

Nota: En cas de possibles canvis en la fitxa tècnica cal

acordar-ho prèviament amb la companyia. De totes

formes la companyia es reserva el dret de requerir el

compliment íntegre de la fitxa tècnica en cas que

sorgeixin problemes de muntatge i desmuntatge o de

personal insuficient.

PERSONA DE CONTACTE

Cap Tècnic: Rubèn Taltavull

616.41.22.01  -  saruperta1984@gmail.com

vídeo complet
(assaig general al Teatre Tantaranta,
febrer 2018)

https://youtu.be/j8Z1G7trwj8

http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs
http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs
http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs


La companyia
La Cia. El Martell és una companyia de
teatre polític fundada el 2014 -any en què
s’estrena Z (L. Alsina Ferrer) a Can Gassol
de Mataró, finalista del XXXIXè Premi Born
de teatre-, però no és fins a principis de
2015 que la companyia adopta la seva
configuració actual. 
Actualment, l’equip artístic de la
companyia està format per un elenc d’una
actriu i dos actors –Cristina Arenas, Martí
Salvat i Josep Sobrevals-, una directora i
dramaturga –Laia Alsina Ferrer-, una
escenògrafa i figurinista –Carlota
Masvidal-, un il•luminador –Rubèn Taltavull-
i una productora executiva –Júlia Simó
Puyo. Tot i això, en les produccions d’El
martell, sovint hi participen altres actors i
col•laboradors habituals, que esdevenen,
així, satèl•lits de la companyia. 
 
En la seva configuració actual, El Martell
produeix Y-X o la fidelitat dels cignes

negres -primer finalista del Premi Adrià
Gual 2015 i segon premi de la Beca
DespertaLab 2016-, estrenat el juliol del
2016 a la Sala Atrium de Barcelona i
programat a la Seca Espai Brossa del 21
juny al 15 de juliol del 2017; i Ah! (Judit),

programat a la Sala Atrium del 6 al 23
d’abril del 2017. Totes dues en gira.

El Martell

El teatre no és un 
mirall per a reflectir 
la realitat, sinó un martell
per a donar-li forma.

Bertolt Brecht

El mar no cap dins d'una capsa de sabates •  2019

El mar no cap dins d'una capsa de sabates

és una co-producció amb el Teatre
Tantaranta, estrenada el 15 de febrer de
2018 i que forma part d'El Cicló, Cicle de
Companyies Independents en Residència
de Barcelona.
 
Dos elements fonamentals ens defineixen
com a companyia:
El primer consisteix en el desenvolupament
d’espectacles d’un marcat caràcter polític
que sempre intenten posar en entredit les
estructures de dominació pròpies del
poder hegemònic del moment. En aquest
sentit, no ens decantem per un teatre
d’oci, sinó per un teatre que pretén
esdevenir necessari. 
 
El segon element que ens defineix com a
companyia és la utilització d’un llenguatge
propi que dóna a cos i paraula un mateix
nivell de protagonisme. 
 
En relació amb això, ens hem negat a triar
entre teatre de text i teatre físic, trobant,
en la col•lisió entre aquests dos
llenguatges, el nostre espai de creació
genuïna, on la contradicció i allò fronterer
esdevenen els nostres principals motors
creatius.



Laia Alsina Ferrer
Directora  i  dramaturga

curriculums equip artístic

(Argentona,  1988). És directora, dramaturga i actriu. Com a directora i

dramaturga, s’ha graduat a l’Institut del Teatre l’any 2018. Com a actriu,

cursa primer cicle d’interpretació al mateix ESAD (2009-2011) i es gradua a

l’Escola d’Actor d’El Timbal Estudis Escènics (2006-2008), on també realitza

el Màster l’Actor Cinematogràfic (2008-2009). El 2014, funda la companyia

de teatre polític El Martell, per la qual recentment ha escrit i dirigit Ah!

(Judit), estrenat a la Sala atrium de Barcelona el 2017 i actualment en gira

per Catalunya; Y-X (o la fidelitat dels cignes negres), estrenat el 2016 a la

mateixa Sala Atrium, segon premi de la Beca Despertalab 2016, primer

finalista del Premi Adrià Gual 2015 i re-estrenat a la Seca-espai Brossa el

2017; i Z, publicat dins la col•lecció Off cartell de l’editorial Rema el 2015,

finalista del XXXIXè Premi Born de Teatre 2014 i estrenat a Can Gassol de

Mataró. Però més enllà de la seva activitat dins la companyia, l’any 2017,

realitza diverses tasques vinculades a la redacció de continguts pels Serveis

Culturals de l’Institut del Teatre, la coordinació escènica d’Això és un drama,

al Teatre Romea, i col•labora amb un article a la revista Pausa. Amb

anterioritat, el 2014 participa com a dramaturga a la performance

Escríbeme (caligrafías clandestinas) (H. Tornero), coproduïda per Faro

Luciole i Tantarantana teatre; i, el 2013, com a assistent de direcció en

pràctiques a Terra de Ningú (H. Pinter), dirigit per Xavier Albertí al TNC.

Finalment, destaca el seu guardó als Premis literaris Ciutat de Tarragona

2010, pel seu conte Matí, publicat posteriorment per l’Editorial Cossetània. A

part de Z i Matí, compta amb una tercera publicació: el text de teatre breu

Aigua, publicat el 2015 per l’editorial Rema dins la col•lecció Off Cartell.

L’any 2017 guanya el Torneig de Dramatúrgia del Festival Temporada Alta.
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Cristina Arenas
Intèrpret

Martí Salvat
Intèrpret

curriculums equip artístic

(Girona, 1989). Es llicencia en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona (2009-

2013). Com a actriu de teatre l’hem vist recentment a Ah! (Judit) (L. Alsina Ferrer), el

2017 a la Sala Atrium, amb la companyia El Martell, de la qual és membre integrant; Niu

(M. Garcia-Coté), el 2016 al TNC; Fusells (B. Brecht), el mateix 2016 a l’Almeria Teatre;

Paraules d’amor (J. Ollé), el 2015 a la Seca-espai Brossa, dirigit pel mateix Joan Ollé; A

House is not a home (adaptació de P. Masaló a partir d’Interior de M.Maeterlinck),

durant la Fira Tàrrega’15 amb la Companyia Ignífuga; La norma de l’extinció (adaptació

de P. Masaló de Platònov d’A.Txèkhov), el 2014 al Festival Fringe de Madrid i en

temporada al Maldà amb la mateixa companyia; El cantador (S. Pitarra), també el 2014

al TNC, formant part de la companyia ITNC dirigida per Xicu Masó; Degustació, dirigit

per Joan Ollé al Festival Temporada Alta 2013; 100 femmes (À. Aymar), al Festival

Grec’13; WK, espectacle de microteatre de Groteska Teatre, companyia de la qual és

membre fundadora; i Cuques (B. Bardagil), el 2012 a la Nau ivanow. Finalment, ha

participat en diverses lectures dramatitzades pels cursos de Pau Miró, Cristina

Clemente, Esteve Soler i Helena Tornero a l’Obrador de la Sala Beckett (2012-2013).

 

(Barcelona 1989). Es llicencia en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona

(2008-2012) i completa la seva formació amb cursos de teatre físic, arts performatives i

teatre de vers. en teatre l’hem vist recentment a Ah! (Judit) (L. Alsina Ferrer), el 2017 a

la Sala Atrium, amb la companyia El martell, de la qual és membre integrant; Vaig ser

pròsper (o recordant la tempesta) (W.Shakespeare), el 2018 a La Seca-Espai Brossa

amb la companyia Projecte Ingenu; Yerma (F. García lorca), el 2017 al Teatre Akadèmia

amb la mateixa companyia; Romeu i Julieta (W. Shakespeare), el 2016 a la Seca-espai

Brossa amb la mateixa companyia; Y-X (o la fidelitat dels cignes negres) (L. Alsina

Ferrer), també el 2016 a la Sala Atrium amb la companyia El martell; El rei Lear (W.

Shakespeare), dirigit per Lluís Pasqual el 2015 al Teatre Lliure; Redaliz (P.Lipcovich), el

2014 a la Sala Beckett (Festival Grec’14) amb la companyia Obskené; l’Onada (I.

Garcia May), el 2013 al Teatre Lliure; Els guapos són els raros (E. Cambray), el mateix

any al Teatre Guadí; i El vídeo no el veurà ningú (M. Crimp), dirigit per Carme Portaceli i

estrenat al CDN i al Festival Grec’12. Participa en els espectacles de carrer de la

companyia Obskené Manifesta (J.F. messier), espectacle inaugural de Firatàrrega’16, i

Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas  (A.M.  Ricart  i  Lope  de

 Vega),  guanyador del III Certamen Internacional Almagro Off i del Premi Max 2015 a

la millor adaptació teatral. També participa en l’Ira dels peixos (I. Achurra), muntatge

inaugural de Firatàrrega’14 i firma la co- direcció d’Incert, muntatge de circ guanyador

dels premis Zirkòlika 2014 al millor espectacle de circ i a la millor direcció.
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Toni Guillemat
Intèrpret

curriculums equip artístic

(Tarragona 1989). Graduat en Art Dramàtic per l’Institut del teatre de Barcelona (2015) on

també hi cursa el post-grau d’actors i guionistes per a l’audiovisual (2017). Anteriorment

es forma tres anys al Col·legi de teatre de Barcelona (2010). A nivell professional se l’ha

vist a la Seca-Espai Brossa amb La partida o còctel de gambes d’Albert Mestres, dirigida

per Marc Chornet (2013) i a Vaig ser pròsper o recordant la tempesta (W.Shakespeare), el

2018 a La Seca-Espai Brossa amb la companyia Projecte Ingenu. Ha donat veu en recitals

de poesia o lectures dramatitzades a l’Obrador de la Sala Beckett i al Gran teatre del

Liceu de Barcelona (2013-2016). Recentment l’hem pogut veure amb Vremya musei, la

comèdia més russa de cia. Voltäla (maldà, 2016-2017), amb el musical Geronimo Stilton

(Teatre Condal, 2016 2017) o com a ajudant de direcció a Aire de la companyia de dansa

Habemus corpus (Mercat de les Flors-Festival Grec 2017). Altres produccions són Maria

Rosa, dirigit per Carlota Subirós (Teatre Nacional de Catalunya, 2016); Farsa, muntatge

dirigit per Albert Mestres (Festival Grec 2016); Romeu i Julieta de Projecte Ingenu, dirigit

per Marc Chornet (la Seca-Espai Brossa, 2016 i AlmagrOFF’17) i sota la direcció de

Raimon Molins i Marc Chornet a Hamlet (Sala Atrium 2014 2016 i al Festival

AlmagrOFF’15). Projectes amb la companyia Ignífuga amb La norma de l’extinció (festival

Fringe Madrid 2014) i amb A house is not a home (Fira Tàrrega 2015 i Festival Bell SQ

Londres 2017). La nau dels bojos de la companyia La Calòrica (la Seca-Espai Brossa

2015). En disciplines més còmiques i corporals forma part de la cia. de clown Nyip &

Nyap; es forma en commedia dell’arte amb el mestre italià Carlo Boso i actua en

muntatges d’aquesta disciplina com Villasolterone (cia. Adàlids) i Alarma Nuclear! (cia. la

Palpebra), ambdues representades al Festival Internacional Cos de Reus 2013.

 

El mar no cap dins d'una capsa de sabates •  2019

Andrea Portella
Intèrpret

Llicenciada en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona, ha ampliat la seva

formació en diferents tècniques teatrals com Grotowsky o View Points a més a més

d’estudiar el grau mitjà del taller de musics, i de fer classes de cant. També s’ha

format en cine a Barcelona i a Madrid. Dins la seva experiencia profesional, en teatre

destaca “Purga” dirigida per Ramon Simó al TNC; “Bartolomè Encadenat” de Sanchis

Sinisterra representat al teatre Grec de Barcelona; “Cyrano de Bergerac” amb

direcció d’Oriol Broggi representada a la Biblioteca de Catalunya i al Centro

Dramático Nacional a Madrid; “Hamlet Machine” presentada a La Seca Espai Brossa;

“Ulls de Bruixa” al teatre Gaudí, i “La tràgica història d’un Falafel” de Commedia

dell’Arte representada en diferents espais oberts de Barcelona i Catalunya, entre

d’altres muntatges. En televisió ha treballat a les series de TV3 “La Riera” i “Kubala,

Moreno i Manchón” i en cinema a part de diferents curtmetratges, ha co-

protagonitzat el llargmetratge “Peatones” de Juan Antonio Anguita.



Robert González
Ajudant  de  direcció

curriculums equip artístic

(Barcelona, 1982). Es llicencia en Interpretació a l’Institut del Teatre (2002-2006), disposa

del grau mig de solfeig i clarinet i amplia els seus estudis de cant al Conservatori del

Liceu de Barcelona. Sobre l’escenari, l’hem vist a l’òpera Eco (P. Vallet i R. Llovet),

muntatge estrenat al Mercat de les Flors, l’any 2001: L’Alegria que passa (S. Rusiñol),

espectacle produït l’any 2004 per la Cia. Els Pirates, de la qual és membre fundador;

 l’òpera El Bosc de Farucàrum (O. Peñarroya i M C. Mateu), estrenat al Teatre Lliure, l’any

2005; Tocatta i Fuga, de la Cia. Dei Furbi, de la qual és membre integrant; Teatre de

Carrer (J. Brossa), estrenat el 2006 per la Cia. Els Pirates;  Da Ponte, escrit i dirigit l’any

2007 per Bibiana Goday; L’esvoranc (J.M. Miró), dirigit per Martí Torras i Premi Boira 2006;

l’òpera Lyophilise (R. Ferrer i G. Guix), muntatge estrenat el 2007; J’arrive, dirigit per

Marta Carrasco, i estrenat el mateix 2007 al TNC; Homes de Shakespeare, de la Cia. Dei

Furbi, estrenat al Teatre Tantarantana l’any 2008;  Comedy Tonight, de la Cia. Els Pirates,

estrenat al Teatre Llantiol, el 2009; Asufre, de la Cia. Dei Furbi, estrenat, el mateix 2009,

al Teatre Tantarantana i al Club Capitol; Captius (basat en contes de J. Barril), dirigit per

Josep Maria Miró i estrenat l’any 2010; el musical Hair, dirigit per Dani Anglès i estrenat el

2011 al Teatre Olímpia de València; Un mes al camp (I. Turguénev), dirigit per Josep Maria

Mestres i estrenat al TNC també l’any 2011; La Flauta Màgica, de la Cia. Dei Furbi,

estrenat a La Seca-Espai Brossa l’any 2013 i guardonat, el 2014, amb el Premi Max al

millor espectacle musical; Triologia Mozart, també de la Cia. Dei Furbi, i estrenat, també a

La Seca just l’any següent; i L’Hort de les Oliveres (N. Comadira), dirigit per Xavier Albertí i

estrenat al TNC l’any 2015. Com a actor de televisió, l’hem vist a Bandolera, de Diagonal

TV, emesa per Antena3, el 2011; Imperium, de Bambú Producciones, emesa per Antena3 el

2012; i KKM, de Diagonal TV, emesa per TV3 el 2013.
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Júlia Simó
Productora  execut iva

(Barcelona 1990). Es llicencia en Comunicació audiovisual a la Universitat Ramon Llull (2008-

2012) i en Història de l’Art a la UNeD (2013-2017). Completa la seva formació amb un Postgrau en

Producció cinematogràfica a la Universidad de Palermo, Buenos aires (2013). Des del 2014 i fins

l’actualitat, ha treballat com a productora freelance a Barcelona a la productora teatral Velvet

Events Sl, al Festival Grec de Barcelona, al col.lectiu teatral Q-artS, a l’agència Comèdia

comunicació, a la productora Montuno i a la Sala Muntaner. Com a productora teatral, ha as-

sumit la producció executiva d’Ah! (Judith) (L. Alsina Ferrer) , el 2016 a la Sala Atrium amb la

companyia El martell, de la qual és membre integrant. Anteriorment, l’any 2013, viatja a Buenos

aires on treballa en plantilla a la productora Zoomin contenidos Sa. on produeix els micro-

documentals Los números hablan (Zoomin i televisió Publica argentina -canal Encuentro) i el

programa Mundo leo, de retransmissió setmanal al canal Depor- tv (tVP). També el 2013  i durant

la seva estada a Argentina, comença a treballar en la producció de Somos Futbol, tretze

documentals de temàtica futbolística. Actualment és programadora del Teatre la Gleva i

productora teatral i audiovisual a l’estudi Bàrbara Granados.

 



Carlota Masvidal
Escenògrafa  i  f igur in ista

Gala Garriga
Escenògrafa  i  f igur in ista

curriculums equip artístic

(Barcelona 1989). És escenògrafa i gestora cultural. Es llicencia en escenografia a

l’Institut del Teatre de Barcelona (2007-2011) i cursa el Màster Oficial en Gestió

Cultural de la Universitat de Barcelona (2013-2015). Combinant les facetes

d’escenògrafa i figurinista, ha participat recentment a Y-X (o la fidelitat dels cignes

negres) (L. Alsina Ferrer) i Ah! (Judith), el 2016 a la Sala Atrium amb la companyia El

martell, de la qual és membre fundadora; Z (L. Alsina Ferrer), el 2014 a Can Gassol de

Mataró amb la mateixa companyia. Com a figurinista participa a Denarius World, de

la companyia Puntmoc el 2017 estrenat a la Mostra de Teatre infantil i Juvenil

d’Igualada; Potser (basat en Yes, peut-être, de M. Duras), el 2015 a la Nau Ivanow;

Tot Mozart (M.Manyoses), de l’Òpera de cambra de Sant Cugat, el 2014 al Festival

Nits de música al claustre; i la Bella Helena (J. Offenbach), el 2011 al mateix festival i

amb la mateixa companyia. Com a escenògrafa participa, al seu torn, a Ni piu al

bosc, de la Companyia Terranegra, el 2015 al Teatre Ateneu de Celrà; Constel·lacions

(N. Pane), el 2013 al Teatre Akadèmia; i The Canterbury Tales, de la companyia Tacit

Theatre, estrenat el 2012 al The Southwark Playhouse de Londres.  En la faceta de

gestora cultural, assumeix la producció executiva de la II Temporada d’Òpera de

Cambra de Barcelona (2016) i és Cap de projectes del Teatre de Sarrià durant les

temporades 15-16 i 16-17. Actualment,  coordina projectes i realitza tasques de suport

 a la producció i distribució de la Cia. Mar Gómez de dansa-teatre.

 

(1987). Es llicencia en escenografia a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de

Barcelona (Institut del teatre, 2012) i es forma en luminotècnia a l’escola

Superior de Tècniques de les arts de l’espectacle (2013). Ha treballat com a

ajudant del dissenyador d’il.luminació Mingo Albir a Hedda Gabler  dirigit  per

 David  Selvas  (teatre  lliure  de Gràcia, 2012); amb David Bofarull a Hurly Burly

de David Rabe amb Waltzing Teatre (Tantarantana, 2012). Ha dissenyat la

il.luminació de No soc Dean moriarty de Joan Yago (Nau Ivanow, 2011). Com a

escenògrafa, figurinista i dissenyadora de llums signa Una historia de amor

difusa de Francisco Lorenzo (Teatre Kaddish, 2012). Dissenya l’escenografia de

Van Gogh el musical de Tes tistos tigues i de Testimoni de càrrec, adaptació de

l’obra teatral d’Agatha Christie (ambdues estrenades al teatre del raval, 2015).

Fa el disseny d’espai i vestuari de Cloaca de Maria Goos amb adaptació de

Roger Pera i dirigit per Oscar Molina (Versus teatre, 2015) i de Denarius de

Puntmoc (estrenada a la Mostra de Teatre d’Igualada, 2017 i en gira).

Actualment, treballa com a escenògrafa i coordina esdeveniments culturals.
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Rubèn Taltavull
Dissenyador  d ' i l · luminació  i  cap  tècnic

curriculums equip artístic

(Ciutadella  de  Menorca 1982). Es gradua com a tècnic superior en imatge a l’ITES de

Barcelona el 2002. Com a cap tècnic, recentment ha coordinat diferents espectacles de la

companyia T de teatre com Premis i càstigs (c. Zorzoli), el 2015 al Teatre Lliure; la seva versió

en castellà, Premios y castigos, el 2016 al Teatro Abadía; Els veïns de dalt (c. Gay), també el

2015 al Teatre Romea; la seva versió en castellà, Los vecinos de arriba, el 2016 al Teatro La

Latina de Madrid i en gira per Espanya; Dones com jo (P. Miró), el mateix 2015; o Nelly Blue,

estrenat l’any 2011. Però més enllà d’aquesta companyia, també realitza tasques de cap tècnic

a Primer amor (S. Beckett), estrenat el 2014 a la Villarroel; 30/40 Livingstone (S. lópez i J.

Picó), el mateix 2014; i L’any del pensament màgic (J. Didion), durant el 2009. D’altra banda,

com a tècnic de llums, ha participat en diferents espectacles com Non Solum (S. López i J.

Picó), estrenat el 2013; Delicades (A. Sanzol), el 2012 amb la companyia T de teatre; Un

tramvia llamado deseo (T.Williams), dirigit per Mario Gas el 2011 al Teatre Tívoli; Escenes d’un

matrimoni (I. Bergman), el mateix 2011 al TNC; Èric i l’exèrcit del Fènix (V. alexandre), estrenat

el 2007; i Una maleta, dues maletes tres maletes (C. Maginer), el mateix 2007. Finalment, ha

dissenyat les llums de múltiples muntatges  com  Ah! (Judit)  (L.  Alsina  Ferrer),  el 2017 a la

Sala Atrium, amb la companyia El martell, de la qual és membre integrant; Y-X (o la fidelitat

dels cignes negres) (L. Alsina Ferrer), el 2016 a la Sala Atrium amb la mateixa companyia; La

gavina (A. Txèkhov), el 2015 al Teatre Akadèmia; Solo (A. Strindberg), el mateix 2015 i també

al Teatre Akadèmia; Infecte (A. Ramos), el 2014 al Versus teatre; Flames a la fosca (T.

Vilardell), al Festival Grec’13; Oceà (A. Baricco), el mateix 2013 al Versus Teatre; Burundanga

(J. Galceran), el 2012 a la Villarroel; Un home amb ulleres de pasta (J. Casanovas), el 2010 a

la Sala Flyhard; Els malvats (B. Perelló), el 2009 al Versus Teatre.
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Articles

Recull de premsa

Mammaproof – 15/02/18

http://www.mammaproof.org/barcelona/agenda-amarilla/el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates-

tantarantana/

 

Teresa Bruna, Teatral.net – 15/02/18

http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-

sabates#.Woam4edG3cs

 

Carlos Sala, La Razón – 16/02/18

https://www.larazon.es/local/cataluna/los-ninos-malos-tienen-quien-les-escriba-MB17707380

 

Esteve Plantada, La Nació Digital – 16/02/18

https://www.naciodigital.cat/noticia/148729/llibertat/pati/ofec/classe/teatre/donar/veu/nens/dolents

 

Aldia.cat, EuropaPress – 15/02/18

https://www.aldia.cat/gent/noticia-companyia-teatral-martell-fa-revisio-critica-infancia-seva-nova-obra-

20180215152159.html

 

Teatre Barcelona – 15/02/18

https://es.teatrebarcelona.com/revista/companyia-martell-estrena-tantarantana-revisio-critica-infancia

 

Miquel Gascon, Voltar i voltar -16/02/18

https://wp.me/p19AHZ-oNl

 

Jordi Bordes, El Punt Avui – 18/02/18

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1341717-l-hora-del-pati-al-tantarantana.html

 

Núria Juanico, Diari Ara (Reportatge)  – 18/02/18

https://www.ara.cat/cultura/dramaturgia-catalana-tria-autodirigir-se_0_1963603679.html

 

Núria Juanico, Diari Ara (Entrevista Laia Alsina) – 19/02/18

https://www.ara.cat/cultura/Martell-exhibeix-clixes-infancia_0_1964803516.html
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Calendari d'actuacions
14 de desembre 2019, a les 20:00  I  TEATRE L'ATENEU (CELRÀ)

05 i 06 d'abril 2019, a les 20:30  I  SALA LA PLANETA (GIRONA)

 29 de març 2019  I  LA QUARTERA (SABADELL)

Del 15 de febrer al 04 de març 2018  I  TEATRE TANTARANTANA (BARCELONA)

 

http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs
http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs


Crítiques

Lluís Mayench, Teatre Barcelona -15/02/18

https://es.teatrebarcelona.com/recomendacion/el-mar-no-cap-dins-una-capsa-de-sabates-lluis-mayench-pierre-

87292

 

Ferran Baile, Recomana.cat – 20/02/18

http://recomana.cat/CRITICA/4366/29/El%20mar%20no%20cap%20dins%20d%20una%20capsa%20de%20sabates

/FerranBaile

 

Òscar Bermell, La Finestra Digital – 20/02/18

https://t.co/fmd8pbJxnD

 

Iván F. Mula, Teatre Barcelona – 21/02/18

https://es.teatrebarcelona.com/recomendacion/el-mar-no-cap-dins-una-capsa-de-sabates-ivan-f-mula-87537

 

Miquel Gascón, Voltar i Voltar -21/02/18

https://wp.me/p19AHZ-oS7

 

Miquel Gascón, Teatre Barcelona – 21/02/18

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/el-mar-no-cap-dins-una-capsa-de-sabates-miquel-gascon-baz-

87498

 

Gema Moraleda, Somnis de Teatre – 21/02/18

http://www.somnisdeteatre.com/mar-no-cap-duna-capsa-sabates/

 

Elisa Díez, Butaques i somnis – 21/02/18

http://butaquesisomnis.blogspot.com.es/2018/02/el-mar-no-hi-cap-en-una-capsa-de-sabates.html

 

Fernando Solla, En Platea - 27/02/18

http://enplatea.com/?p=15706
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Mitjans audiovisuals

El matí a Ràdio 4, RNE – 19/02/18

http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/entrevista-mar-no-hi-cap-dins-capsa-sabates-4175650-

2018-02-19t11-38-32000/4483531/

 

Anem de Tarda, RNE – 21/02/18

http://www.rtve.es/alacarta/audios/anem-de-tarda/anem-tarda-21-febrer-2018-2a-hora-andrea-artero-cristina-

arenas-companyia-martell-teatre-tantarantana-mar-no-hi-cap-dins-capsa-sabates-xavier-vidal-amor-dalejandro-

palomas/4487074/

http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs
http://www.teatral.net/ca/noticies/20212/la-cia-el-martell-presenta-el-mar-no-cap-dins-duna-capsa-de-sabates#.Woam4edG3cs
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contacta amb nosaltres

MANAGEMENT
Júlia Simó Puyo

(+34) 619 829 602
julia.simo.puyo@gmail.com

 
 
 

CIA EL MARTELL
elmartellteatre@gmail.com

www.elmartellteatre.wixsite.com/ciaelmartell
 
 

@ciaelmartell
 
 
 

/ciaelmartell
 
 
 

/ciaelmartell
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