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Sinopsi
Un home de mitjana edat, embolicat amb una bata d’estar per casa, seu en una butaca
del menjador amb el seu fill a la falda de la seva única cama. Melangiós, escolta una
música d’orgue corprenedora i observa com, a prop seu, la treballadora de la llar planxa
uns pantalons al ritme de la melodia. Mentre feineja, la dona els mira de reüll,
encuriosida pel posat compungit de pare i fill durant els darrers mesos. En adonar-se’n,
ell sospita que ja deu haver endevinat que els en passa una de grossa, en aquella casa.
Convençut que la noia, d’origen bielorús, no el pot entendre, l’home confessa, per
primera i última vegada, el seu secret.

La revelació d’un secret inconfessable

Antecedents del monòleg
El monòleg El transportista d’orgues està basat en
un relat breu homònim de la mateixa autora que va
ser guanyador del Premi de Narrativa Breu per a
Joves Autors/ores «Caterina Albert» de 2013,
convocat per la Universitat Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i que va ser
publicat en format digital pel Servei de Publicacions
de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la
pàgina web de l’editorial es pot descarregar l’obra
en format electrònic (Epub) i de forma gratuïta.

L’estrena al Festival Píndoles
L’obra de teatre breu El transportista d’orgues va ser seleccionada pel I Festival Píndoles
de Microteatre fora del Teatre i va ser estrenada el 5 de juny de 2015 a l’Alberg Mare de
Déu de Montserrat de Barcelona, amb més d’un centenar d’espectadors.

Presentació del Festival Píndoles a la Fàbrica Moritz de Barcelona

L’autora
Helena Codorniu
Llicenciada en Periodisme per la UAB,
violoncel·lista, i màster en Estudis Teatrals per
l’Institut del Teatre. També ha rebut formació
dramatúrgica a l’Obrador de la Sala Beckett.
Autora de diverses obres de microteatre, com
ara Equilibris (Sala Beckett, 2013), A primera
Vista (Els 10 minuts del bar de Beckett, 2014), Rowenta (La Seca Espai Brossa, 2015),
Lletania (Teatre Tantarantana i Fastteatre 2015) i El transportista d’orgues (Festival
Píndoles 2015). També ha dirigit l’obra Olvida los Tambores d’Ana Diosdado, amb el grup
de teatre La Teatral, estrenada el març del 2012 al teatre de La Soci (Associació de
Personal de La Caixa). Actualment col·labora en la companyia Imprevist Teatre.

L’actor
Marc Barbena
Natural de Mataró, llicenciat en Ciències de la
comunicació (Universitat Ramon Llull) i diplomat
en interpretació en el Col·legi del Teatre de
Barcelona. Ha participat en nombroses
produccions
teatrals,
televisives
i
cinematogràfiques. Entre elles, Fashion Film
Music, Bodas de Sangre, El buen Doctor, Infidels,
KMM, Ventdelpla i La Revolución de los Ángeles.
Per altra banda, també ha treballat durant més
de 20 anys a Televisió Espanyola formant part de
l’equip de realització (Leonard, Los Lunnis, Canal
TDP, retransmissions esportives...).

