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EL NEN MORT DAMUNT LA VORERA 

Una producció de La Fil·loxera i amb la col·laboració de Butai 

Produccions.

Dues dones van al parc buscant el solet de tardor com!

cada tarda, fins que la seva reconfortant rutina es veu!

violentada per la presència d'un nen mort a la vorera.!

Davant d'aquest conflicte opten per fer veure que aquest!

no existeix i li donen l'esquena. L'obra està carregada!

sarcasme, humor negre i la temàtica, a part de ser!

preocupantment actual, està enfocada amb una ironia i un!

cinisme que remou les entranyes.

FITXA ARTÍSTICA 

!
Autor: Guy Foissy. 

Direcció: Pere Farran. 

Música en directe: Carles Marigo. 

Disseny d’il·luminació: Alberto Manzano. 

Disseny d’escenogrfía: La Fil·loxera Teatre i 

assessorament d’Enric Balcells. 

Disseny de vestuari: La Fil·loxera Teatre, 

assessorament de Lluna Albert. 

Repartiment: Marina Collado i Iona Balcells. 

!

Durada: 1 hora 
Idioma: Català i Castellà 
Públic: Adult 
Format: Segons teatre 
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!
ELS PERSONATGES 

Aquestes dues dones, no es troben en cap lloc ni en cap moment 

concret i quan ho creuen necessari salten dins del temps i 

l’espai.  

Aquests “salts” permeten que els personatges es puguin treure 

les màscares que porten, aquestes que han hagut d’anar 

construint al llarg dels anys i que ara, a la vellesa, 

arrosseguen com una llosa. Es permeten tornar a un record seu 

molt latent, alguns secrets ocults o algunes passions 

apaivagades pel pas del temps.
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EL MOMENT DE L’OBRA I ON LA SITUEM 

El cicle de tardor és el moment en el que la vegetació comença a 

assecar-se i va canviant de color per arribar fins al moment de la seva 

mort. En un sentit més figurat la tardor simbolitza la maduresa, moment 

en el que estroben les dues dones, i no creiem que sigui fortuït el fet 

de que l’autor les hagi situat justament en aquesta estació de l’any. 

Guy Foissy no deixa clar de cap manera dins de quin context històric 

es troben les dues protagonistes, nosaltres les hem situat a 

l’actualitat, en un dia qualsevol en una ciutat qualsevol occidental i 

en un parc qualsevol. Això si, l’autor fa especial èmfasi en l’estació 

en la que es troben, és tardor, i nosaltres no hem volgut passar per 

alt aquesta puntualització. A part d’afectar la part del vestuari i de 

la il·luminació nosaltres també creiem que és un factor simbòlic. 
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EL VESTUARI 

!
!
El vestuari explica com és cada personatge, a quina classe social 

pertany, si els agrada matindre les aparences o si es diexen portar, 

si accepten la seva vellesa o lluiten contra ella. 

A mes a més hem buscat un vestuari que s’acopla a l’estètica de 

l’espectacle, amb tons esgrogueïts i sèpies que ens evoquen temps 

passats, com si aquestes dues dones s'haguessin quedat atrapades dins 

d'alguna fotografia antiga, perduda dins d'algun calaix.	


!

DONA 2

DONA 1
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L’ESPAI ESCÈNIC 

Les dues dones es troben al parc d’una ciutat. Nosaltres 

entenem aquest parc com un refugi, un espai on les dues dones 

es troben i reflexionen, critiquen, fan safareig, el temps 

passa lent, al seu ritme, comparteixen anècdotes o bé 

s’endormisquen amb l’escalfor del sol. Sabem que és tardor, 

que les fulles estan caient, i que els escombriaires estan 

fent vaga. Per tant el nostre espai escènic comptarà amb un 

banc de parc clàssic i el demés seràn muntanyes de paper de 

diari arrugats que no ens permetran veure el terra de 

l’escenari, sota els quals, hi aniran apareixent els diferents 

elements que a nosaltres ens serviran per a fer aquests 

parèntesis i ens portaran a explicar o posar en escena una 

història concreta. Entre els diaris també hi trobarem el nen 

sense vida estirat a terra, tapat pels diaris però deixant 

entreveure unes petites sabates. 

!
Per a nosaltres els papers de diari simbolitzen tota la 

informació bombardejada pels mitjans de comunicació, el canvi 

a l’era digital, l’obsolesència del format en paper, tota la 

decadència, l’acumulació, el temps que no para. 
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PERE FARRAN MORENILLA, DIRECTOR !
Estudio al Col·legi de Teatre de Barcelona. L’any 1997 sóc becat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per estudiar a 
l’Escola Internacional de l’Actor Còmic de Reggio Emilia (Itàlia), 
amb Antonio Fava. He complementat aquests estudis realitzant 
diversos seminaris amb docents com: Federico Fazzioli (Teatro 
studio), Bart Srebnick (investigació i composició teatral), Jango 
Edwards i Johny Melville (clown), Jordi Parellada (tècniques de veu 
i de cant), a l’Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona, i un post 
grau amb Stefan Metz (Theatre de la Complicité). He treballat: des 
de 1999 com actor- animador al grup de música i animació Xarop de 
Canya, en els seus diferents espectacles, com a docent al Col·legi 
de Teatre i La Casona De Barcelona, El Galliner de Girona i L'Aula 
de Lleida; i he dirigit diverses companyies professionals i 
amateurs. Actualment sóc responsable conjuntament amb Meritxell 
Morera de Butai Produccions amb qui hem estrenat “L'Hort de Can 
Pitrocs” per La Guilla Teatre i he realitzat múltiples coproduccions 
amb Incite (institut de ciència i teatre) sobre divulgació 
científica. 
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He estat la protagonista del musical “Club Banyetes” al 

2013, programat també al 2014 i he fet dues campanyes 

escolars; durant els cursos 2009-2010 i 2013-2014 amb la 

companyia Eina d'Escola dirigida per Eduard Muntada. He 

treballat amb directors com Jorge Picó o Ester Nadal 

fent “Ubú Rei”, adaptació que ha rebut el premi especial 

del jurat de la mostra de teatre de Barcelona 2012. Vaig 

treballar en el projecte de prevenció de les 

drogodependències “Max i Maxi” dirigit per Antonio Gómez 

al 2007 i des del 2007 fins l’actualitat he estat 

treballant amb la companyia de teatre de carrer SAC 

    MARINA COLLADO BENNASAR, ACTRIU 

He participat des de l’any 1997  a la Mostré de Teatre 

escolar de Manacor. Allà és on vaig descobrir la meva 

vocació com actriu, així que a l’any 2010 vaig 

instal·lar-me a Barcelona, on va començar la meva carrera 

com actriu al Col·legi del Teatre de Barcelona. 

Actualment formo part de dues companyies, De mel i Sucre 

i La Fil·loxera, de les quals també he estat una de les 

fundadores. Amb “De mel i sucre” hem fet l’espectacle 

“Sis Misteris", amb el qual hem guanyat diversos premis, 

entre ells a la millor interpretació femenina a nivell 

nacional, per els Premis Buero Vallejo (Madrid). !
A l'any 2013 vaig introduir-me al món del cinema fent el 

Master d’interpretació davant càmera a l’escola El 

Timbal. 

També he fet diversos cursos, com un de Clown amb la 

Lluna Albert, un de càmara amb l’Esteve Rovira i un 

d’escriptura dramàtica amb l’Helena Tornero. I a més he 

fet clases de veu particulars amb la Marta Montiel. Al 

meu temps lliure practico Esgrima Esportiva. 

IONA BALCELLS CABALLOL, ACTRIU 

Em graduo al Col·legi de Teatre de Barcelona l'any 2012, faig classes de cant amb 

la compositora i intèrpret Mariona Sagarra, rebo un curs de teatre de gest amb la 

Mercè Mateu i en Joan Faneca i un curs de clown amb la Pepa Plana. 
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CARLES MARIGO SARRION, PIANISTA 

Llicenciat en interpretació musical en l'especialitat de piano a 

l'Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya). Vaig cursar la 

titulació amb Vladislav Bronevetsky i vaig ampliar la meva formació 

en el Conservatori Txaikovsky de Moscou, amb Irina Plotnikova. 

  

Sóc un músic polifacètic; la meva inquietud m'ha dut a treballar 

com a intèrpret, compositor, arreglista i educador musical, en 

projectes de música clàssica, jazz, funky, música tradicional, 

pintura i teatre, girant sempre al voltant de la interpretació, la 

creativitat i la improvisació musical. 

  

Actualment compagino la feina concertística amb la d'educador 

musical. Sóc professor al Conservatori Superior de Música del Liceu 

i cap de departament de piano al Conservatori Professional del 

Liceu. Alhora, estic realitzant els estudis de Màster Avançat en 

interpretació a l'Escola Superior de Música de Catalunya. 

!
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FITXA TÈCNICA 

Pla de llums

EL NEN MORT DAMUNT LA VORERA 

  

 

 

RETALL 750w          PC 1Kw          PAR CP 64 Nº5            PANORAMA ASIMÈTRIC 1KW 

 

 

LLISTAT DE MATERIAL : 

- 36 CANALS DE DIMMER 
- 4 ESTRUCTURES PER CARRERS 
- 3 BARRES ELECTRIFICADES A ESCENARI, 1 DE FRONTAL 
- 23 PC 1Kw 
- 12 retalls 750 
- 4 panorames asimètrics 1 Kw 
- 4 Par CP 64 nº 

 



INFORMACIÓ: 

!
UNA PROPOSTA DE 

La Fil·loxera Teatre 

!
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Butai Produccions i el Col·legi de Teatre de 

Barcelona 

!
CONTACTE 

Marina Collado Bennasar 

678.24.64.15 

!
Iona Balcells Caballol 

686.15.41.72 

!
E-mail 

lafil.loxerateatre@gmail.com 

PAGINA WEB 

www.lafil-loxetateatre.com 
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