Fitxa artística
Títol: Matrimoni de connivència
Dramatúrgia: Helena Codorniu
Direcció: Marc Torrecillas
Intèrprets: Gemma Deusedas i Màrius Hernández
Disseny del cartell: Marc Torrecillas

Espectacle en català
20 minuts, aprox.

Estrena: 24 de novembre de 2016,
a la sala 1 de Microteatre Barcelona

Contacte:
Telèfon: 675109036
Email: helenacodorniu@gmail.com

Sinopsi
En Miquel s’ha casat amb la Júlia per formar la família modèlica i envejable que sempre
ha somiat. Ara bé, està disposat a fer qualsevol mena de sacrifici per aconseguir-ho?

Amor, has llegit Schopenhauer?

L’estrena

Matrimoni de connivència es va estrenar el passat 24 de novembre a la
sala 1 de Microteatre Barcelona i va rebre més de 600 espectadors durant
les 5 setmanes que va estar programada.

L’autora i el director
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) i Lletania (Assajar és de
covards, Teatre Tantarantana, 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 com a directora en la
companyia Imprevist Teatre.

Marc Torrecillas
Dissenyador gràfic i il·lustrador de formació a l'EAO Pau
Gargallo de Badalona. Actor, director i dramaturg format
a l'Ateneu Barcelonès i a l'Obrador de la Sala Beckett.
Com a actor ha representat tota mena de papers des de fa
20 anys en circuit semi-professional, i ha treballat amb en
Lluís Marco i la Companyia Basecinc, amb Teatro del
Repartidor fent gira per Espanya amb “El sí de las Niñas” i
a l'Hotel Krüger del Tibidabo, així com a diversos curtmetratges, animacions i monòlegs.
Com a autor ha escrit varies peces llargues com “ Tot bé, gràcies”, Anna, La Invasió de
l'espai, L'últim refugi (Aquesta amb en Guillem Escriche), Perfecte i Supernormal,
algunes d'elles dirigides i estrenades al Círcol Catòlic de Badalona. També ha escrit i
dirigit unes quantes peces de microteatre, com Villancicos, Ninis (direcció de Rafaela
Rivas) i With or without you al Miniteatres de Barcelona. Allà mateix va dirigir Cero
Sinceros, de l'Eva Arias. A més ha escrit i dirigit Missatge Terra-Lluna, Constantinopla i
B.I.C. seleccionades a diversos festivals de peces de microteatre, com el Píndoles, el
Nanoteatre o el Quarts de Teatre de Reus.

Els actors

Gemma Deusedas
Actriu, llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut
del Teatre. Directora i docent.

Televisió. Polònia (TV3) de Minoria Absoluta, programa d’entreteniment. Mire Usté,
(A3) de Minoria Absoluta i el magazine Las Cerezas (TV1), dirigit per Júlia Otero. També
va treballar en la primera temporada de Temps de silenci (TV3).
Teatre. “Es fa fosc”, text i direcció de Jordi Centelles, Sala Flyhard. “Carroussel”, de Reial
Teatre per al Festival GREC 15. “Caiguda lliure”, text i direcció de Jordi Centelles, Obrador
de la Sala Beckett i Àtic 22. “Un refugi a les rocoses”, a la sala Versus Teatre.
També forma part del plantell habitual de Gataro, Cia resident de l’Almeria Teatre, on
participa en els següents muntatges: “UBÚadella”, de creació pròpia; “El càntir trencat”,
de Von Kleist; “Invasió subtil i altres contes”, de Pere Calders; “Res de nou”, de Lluís
Anton Baulenas, “El casament dels Petitburgesos”, de Brecht; “Los sueños de mi prima
Aurelia”, de Lorca. Tots ells dirigits per Víctor Álvaro.
Pel que fa a la direcció teatral, “El Molinet màgic, un conte musical”, espectacle musical
per a públic familiar, a l’Almeria Teatre (2015). Dirigeix també, l’espectacle “Queens”
per a Microteatre de Barcelona, novembre de 2015.

Màrius Hernández
Llicenciat en Art Dramàtic especialitat
interpretació per l'Institut del Teatre de Barcelona.

Des de l'any 1992, ha participat en diferents
espectacles teatrals dels quals cal destacar entre
d'altres: “Vis a Vis a Hawaii” de J.L. Alonso de Santos
dirigit per M. Murga, "Qui a casa torna" de H. Pinter
dirigit per Salvador Esplugas, "Molt Soroll per Res" de
W. Shakespeare dirigit per Konrad Zschiedrich, "Actes
Indecents" de M. Kaufman dirigit per Teresa Davant,
"Vida d'un artista" escrit i dirigit per Francesc Cerro,
"Aquells Blaus Turons" de D. Potter dirigit per Teresa Devant,"Separacions" escrit i dirigit
per Ever Blanchet, "Ronda de Mort a Sinera" sobre textos de S. Espriu dirigit per Ricard
Salvat, "Okupes al museu del Prado" d'A. Miralles dirigit per Ricard Salvat, "Pluja Seca"
de J. Cabré dirigit per Joan Castells, "Salomé" d'Oscar Wilde dirigit per M. Montblanc,
Los Sueños de Federico” sobre textos de Lorca i dirigit per P. Calvo,"Amarsi a Morsi.
Ancora Giulietta, Ancora Romeo” reescriptura de "Romeu i Julieta" de Shakespeare
dirigit per Sergio Maifredi (espectacle estrenat a Itàlia).
En cinema i televisió ha participat en: "Estació d'Enllaç", "Secrets de Família", "Nissaga
de Poder", "Setze Dobles", "El Cor de la Ciutat", "Ventdelplà", "Génesis", "Yo soy Bea ","
La Riera”, “Hipsterland”, “The Voids” o “Rostre Pàl·lid” entre d’altres. Com a director ha
presentat diferents muntatges juvenils en llengua anglesa, així com l'espectacle amb
direcció conjunta amb Àngels Gonyalons "Djavan o el Guardià de les Paraules" d'Octavi
Egea i l'espectacle "Un dia d'estiu" de S. Mrozeck (obra seleccionada per al Projecte
Alcover 2007). Ha començat a coquetejar amb l'escriptura teatral i s'han pogut veure els
muntatges "Happy Birthday, Victor" i "Històries Mínimes" tots dos dirigits per C. Poch,
“Closet” i "Medea on the Sea" dirigit per ell mateix. Al 2012 va rebre el premi especial
Catalunya a la dotzena edició del certamen Grand Prix Corallo città di Alghero.

