fitxa artística
Títol: Refugis
Dramatúrgia i direcció: Helena Codorniu
Intèrprets: Padi Padilla i Anna Prats
Disseny del cartell: Marc Torrecillas

Espectacle en català
20 minuts, aprox.

Estrena: 4 de juny de 2016,
dins del Festival Píndoles de Barcelona
http://festivalpindoles.cat/refugis

Requisits tècnics:
Espai exterior (parc, jardí o bosc)
Dos focus (per funcions nocturnes)

Pàgina web: http://helenacodorniu.com/refugis
Contacte: 675109036

sinopsi
Camp de refugiats d’Idomeni, Grècia. Milers de persones esperen per creuar la frontera
amb Macedònia, que porta setmanes tancada. La Laura, una jove voluntària, reparteix
roba i mantes entre els refugiats sense imaginar-se que avui rebrà una visita inesperada.

Qui no busca un refugi?

l’estrena

Refugis es va estrenar el dia 4 de juny de 2016, dins de la segona edició del Festival
Píndoles de microteatre fora del teatre, celebrada a l’Alberg Mare de Déu de
Montserrat de Barcelona, davant de més d’un centenar de persones.

l’equip
l’autora
Helena Codorniu
Dramaturga i directora teatral
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 El transportista d’orgues (Sala Beckett,
2012), Equilibris (Sala Beckett, 2013), A primera Vista (Els 10 minuts del bar de Beckett,
2014), Rowenta (Sala Beckett i La Seca Espai Brossa, 2015), Lletania (Assajar és de
covards, Teatre Tantarantana, 2015) i El pis turístic (Microteatro Barcelona, 2016).
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 com a directora en la companyia Imprevist Teatre.

les actrius
PADI PADILLA
Actriu i pedagoga teatral

S’inicia com a actriu en el món del teatre infantil amb la companyia Teatre de la Nau.
Més tard treballa amb Frederic Roda a l’espectacle infantil Grúmic, un somni de tardor.
i amb la companyia Teatre a la Deriva amb Ja puc anar al cole. Posteriorment, entra a
formar part de la companyia Comediants amb qui realitza muntatges de carrer i
d’animació. Paralel·lament, treballa com a presentadora dels espectacles d’òpera de la
companyia P.O.L.S. (Palcoscenico d’Opera Lírico Spinto)
Més tard, s’integra a la companyia Meridiano 70ymedio Teatro i presentarà a diferents
sales de Catalunya i Espanya els espectacles Entre les ones. Virginia Woolf, paraula i vida,
sobre textos de l’escriptora anglesa, el muntatge Simone , i La Espera.
Treballa amb companyia Teatre en l’educació. Projecte per a instituts d’ensenyament
secundari (IES) que fa ús del teatre com a instrument pedagògic i de debat. Activitat on
fa d’actriu i moderadora. Simultàniament, presenta a Madrid, l’obra El incorruptible de
Helder Costa. Participa en dos muntatges de la Factoria Institut del Teatre: Feliçment,
sóc una dona, adaptació de la novel·la homònima de M.Aurèlia Capmany i Serveis
Públics. Amb la companyia Insectòtropics presenta l’espectacle Bouazizi i també el seu
darrer muntatge “ Compra’m”.
Darrerament ha estrenat com actriu: Simfonia de Silencis, de diverses autores (La SecaEspai Brossa, 2015); Interior de Maeterlinck (La Seca-Espai Brossa, 2016) i Assassines de
Núria Vizcarro (El Maldà, 2016)
Enllaç Videobook: https://vimeo.com/padipadilla
Facebook: https://www.facebook.com/padipadillaoficial

ANNA PRATS
Actriu, cantant i publicista.

Nascuda a Barcelona, es forma en interpretació,
cant i tècnica vocal “voice craft” a l’escola Eòlia,
amb professors com Josep Galindo, Victor Muñoz
i Helena Cabo entre d’altres, així com amb classes
particulars de cant amb la Mariona Castillo, i ha
fet Entrenament Daulte amb Carme Poll i David
Vert, i dansa clàssica i contemporània.

El deu darrer espectacle, a l'abril del 2016, ha estat El Camp, de Martin Crimp, fent
temporada al Versus Teatre de Barcelona i, posteriorment, al TGB, i passant per teatres
com Sala Trono i Teatre de Ponent.
Ha participat en obres de teatre com Quina Vida! (Boys Life), de Howard Kolder, dirigida
per Roger Pera, fent temporada al Teatre Gaudí de Barcelona i a la Sala
Muntaner. També ha participat a l’obra Demà coneixeràs en Klein, de Toni Cabré,
dirigida per Ever Blanchet i representada al Teatre Gaudí de Barcelona, o Roba’m la
cartera, d’Andreu Rifé, també en temporada al Teatre Gaudí de Barcelona. Ha participat
en l’obra Un altre musical de Xavi Morató, amb direcció musical de Clara Peya, direcció
vocal de Mariona Castillo i dirigida per Alicia Serrat, durant un any al Teatreneu.
En cinema, ha rodat el curtmetratge Triar, de Mireia Ibars, com a part del
llargmetratge Ferida Arrel: Maria Mercè Marçal, sobre la vida i obra de l’escriptora,
estrenat a la Filmoteca de Catalunya. Així mateix, ha participat en nombrosos
curtmetratges: La bufanda verde, dirigida per Santi Lardin i Jesús Urzanqui, guanyadora
del Premi del Públic de La Rioja; Tenemos que hablar, d’Ivan Casajús i Sergio
Prieto; Paraules Amagades, de Lluís Arbós, amb Montserrat Carulla; i Secretos de Jesús
Espín, produït per Escándalo Films. Darrerament ha rodat Pollo a la mandarina de Julian
Waisboard, amb Edu Soto. Ha gravat un disc amb Andreu Rifé, amb qui ha coprotagonitzat l’obra “Roba’m la cartera”, que també dóna títol al disc.
Paral·lelament, també ha participat en teatre per a nens, fent Blancaneus al Jove Teatre
Regina i gira escolar de teatre en anglès per adolescents.
Actualment prepara la seva propera obra de teatre amb la companyia La niña bonita,
que s'estrenarà al Febrer a Barcelona.

