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Activitat complementària
Col.loqui post-funció després de cada representació

Tornen els Llibràlegs, en una nova edició, que ja
serà la quinta. Es manté l’esperit del projecte
inicial, proposta de teatre íntim, en format
alternatiu on s’enllacen quatre històries breus
entre d o s actrius q u e i n t e r p r e t e n e n v u i t
personatges diferents. La trobada és en una
biblioteca o n el poder dels llibres i les
emocions vinculades a la paraula són els
principals protagonistes. Aquesta nova edició
és volgudament paritària, amb quatre autors/es
imprescindibles
Aran,

del

panorama català: Marta

Toni Gomila, Lara Díez i Jordi

Casanovas. Sota
Casanovas.

la

direcció

de

Jordi

En l’edició 2016 la companyia Mentidera Teatre (actualment
convertida en MeriYanes Produccions) va agafar el relleu de
la proposta i va nèixer Llibràlegs III, que es va repetir en
l’edició del Festival 2017. A L’any 2018 es crea Llibràlegs IV, que
també es repeteix al 2019. I aquest any es crea una nova edició, la
cinquena.

Els dramaturgs de les passades edicions de Llibràlegs han
estat: Jordi Prat, Josep Mª Miró, Pau Miró, Marc Artigau,
Victòria Szpunberg, Al- bert Arribas, Marc Rosich, Llàtzer
Garcia, Cristina Clemente, Pere Riera, Marilia Samper , Joan
Yago, Marta Buchaca, Daniel Feixas, Carla Torres i Clàudia

Sobre l’espectacle

Cedó..

Els textos de les dues primeres edicions estan publicats a
El projecte Llibràlegs va néixer en el marc del festival
Temporada Alta 2014, de la mà del dramaturg i director Jordi
Prat, i gràcies a la bona acollida va tenir una segona edició
l’any 2015.

Arola Editor
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Maria Sardà, entre d’altres. H a participat en diferents

per

dirigit

París 1940

Es forma a l'Institut del Teatre de B arcelona en el

cursos.

Lear

Joan Ollé (2004), Wit dirigida per Lluís Pasqual (2003),

MERCÈ PONS

diversos

Mª M estres (2010), La bona

(2012),

un

bastardo

Sagarra

dit

dirigit
per Rosa

M aria Sardà dirigit per Carme Cané (2011), Un marit
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Carícies de Ventura Pons (1997), entre d’altres.

(1999),

MERITXELL YANES

dramatúrgia de Victòria Spunzverg (2006-2007), La vetlla
fúne- bre, dirigit per Jordi Vilà (2005-2006),

Neix a Girona l’any 1976. Es diploma en interpretació a
l’Escola de Teatre el Galliner, completant la seva formació en

La casa del darrere, dirigit per Cristina Cervià (2005-2011),
entre moltes d’altres.

diferents cursos a Barcelona, Reggio Emilia, Buenos Aires,
entre d’altres. Ha participat com a actriu en diferents

Ha dirigit els espectacles: El bosc de la música de la cia.

espectacles teatrals: Compartir Ubicació (2020), Dolors

Wonderfulkids-Eureka- kids (2013), La Fàbrica de somnis de

(2019), Llibràlegs III (2016), Ventura (2015), El carreró de les

la cia. País de Cotó (2012), Els colors de la Gaia infantil de la

Bruixes direcció de Toni Albà (2014-2015), El Balneari direcció

cia. Gaia Contes Mu- sicals (2011), Els orígens visites teatral-

d’Albert Prat (2013), MGOGORO direcció de Mentidera

itzades de Caldes de Malavella 2011), Nit de Joan Maragall,

Teatre i dramatúrgia de Jaume Policarpo, Caroll Lòpez, Rosa

14ª nit de poesia de Bescanó (2011), La Comèdia de l’Olla de

Maria Sardà i Matias Feld- man (2012), TOT direcció i

Plaute cia. Alba Nova (2011), La sireneta lectura dramatitzada

dramatúrgia Rafael Spregelburd (2010-2011), Novem- bres

Cia. La Liquadora (2011), Entreplats creació col·lectiva cia.

(m onòleg) de D ostoievski i direcció de Pere Puig

Alba Nova (2010), direcció artística cicle A PAS DE POETES

(2009-2010), La Festa text i direcció de Jordi Prat (2009), Petó

Centre Cultural de la Mercè de Girona (2009-2010).

Públic d’Àngel Burgas i direcció de RosaMaria Sardà (20082009), Bondat de Michael Redhill. direcció Pere Puig
(2007-2008), Lúcid direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2006-2008), Miniatures Vilo- entes direcció i

TONI GOMILA

Participà al llargmetratge El fotógrafo de Maüthaussen (2018).

Toni Gomila (Manacor, 1973) és actor i dramaturg. Format a la

Habitual de la televisió autonòmica IB3 en sèries i programes com

pedrera manacorina i amb professors i directors com Joan Gomila,

Laberint de passions, Llàgrima de Sang, Això és mel, Pep, etc.

Pere Fullana, Rafel Duran, Pep Tosar, Oriol Broggi, Phillippe

L’editorial Món de Llibres ha publicat Acorar, Jo vos prec i

Gaullier a Paris, Rafael Spregelburd a Buenos Aires o Jordi

Rostoll Cremat.

Galceran a Barcelona, etc. Presenta regularment les seves
creacions amb Produccions de Ferro, la seva companyia, des del

LARA DÍEZ

1998. És amb l’estrena d’Acorar (2011) que obté per tot arreu el

Lara Díez Quintanilla, es gradua en Art Dramàtic per l’Institut del

reconeixement com actor i autor, amb representacions, guardons i

Teatre de Barcelona al mateix temps que es llicencia en Psicologia

gires dins i fora de l’estat espanyol. Semifinalista al torneig de

per la Universitat Oberta de Catalunya. Més endavant, cursa la

dramatúrgia del Festival Temporada Alta, ha estrenat els textos

formació de “Psicoterapeuta de grups i famílies” pel grup alfa.

propis Infinir (2015), Peccatum (dramatúrgia sobre les rondalles

Combina la seva formació com a psicòloga treballant amb la Dra.

mallorquines, 2017), I de Filippo (dramatúrgia amb Catalina

Àngels Vives Belmonte i el Dr. Ignasi Bros en l’observació de

Florit, 2018), Rostoll Cremat (2018) Ha participat en projectes de

grups i completa la seva formació com a actriu, dramaturga i

laPerla29 com la inauguració del Festival Grec 2018 amb El

directora amb Pablo Messiez, Claudio Tolcahir, Sergi Belbel,

Poema de Guilgameix, Rei d’Uruk; o al TNC amb La Bona

Alistair McDowall, entre altres.

Persona de Sezuan, amb la qual obtingué el Premi Butaca com a

Creadora de les companyies retreTTeatre i LA VOLCÀNICA amb

millor actor de repartiment.

les que actualment treballa, segons la producció, com autora,
directora o actriu.

Els seu darrer treball és “El buit de la parcel·la oblidada”, una

MARTA ARAN

trilogia existencialista composada per “Omplint el buit” (La

Dramaturga, directora i actriu.

Gleva, maig 2019), “Les oblidades” (Teatre Akadèmia, maig

Llicenciada en Interpretació per l'Institut del Teatre. Completa la

2019) i “La nostra parcel·la” (Teatre Lliure, març 2020).

seva formació com a autora en diversos cursos de la Sala Beckett:

Ha obtingut el premi Zapping a millor actriu de televisió al 2017,

Pere Riera, Josep Maria Miró, Helena Tornero i Sergio Blanco.

el premi Píndoles 2017 per “Notícies del futur”, el premi Píndoles
2018 i el premi Mikroakadèmia 2018 per “Jocs perillosos” i el

Com a directora ha dirigit "La noia de la làmpada", a la Sala

premi Crítica Serra d’or 2018 per la seva obra “Herència

Flyhard (2018), de la qual també n'és l'autora, i "Els dies mentits",

abandonada” re- estrenada al gener de 2020 a la Sala Beckett on

a la Sala Flyhard, text que va quedar finalista al Premi Recvll de

va ser autora catalana a l’Obrador internacional d’estiu 2019.

Blanes

Actualment treballa com actriu al programa de sàtira política

2018 i Omplint el buit de Lara Díez al Teatre la Gleva (2019).

“POLÒNIA” de TV3, forma part del grup Peripècies liderat per
Sergi Belbel, com actriu i dramaturga i és l’autora resident de la

Ha quedat finalista als PREMIOS MAX 2020 a la candidatura de

Sal Beckett 20-21.

Millor autora revelació pel seu text “Els dies mentits”. També ha
participat en el VII torneig de dramatúrgia catalana de Temporada
Alta (2018), on va quedar finalista del torneig amb el text Puzles.
Va ser convidada a participar al Torneig de dramatúrgia
Transatlantico a Buenos Aires (Temporada Alta, TABA, Timbre4),
com a representant de Catalunya.

JORDI CASANOVAS

de 2016 per Vilafranca, Premio Ciutat de Barcelona de teatre 2012

Dramaturg i director teatral. Fundador i director artístic de la Sala

per Pàtria, Premi Butaca al millor text teatral de 2011 per Una

FlyHard des de la temporada 2010/2011 fins al 2013. Té Estudis

Història Catalana, Premi Time Out a la millor obra de 2011

d’Enginyeria Superior de Telecomunicacions 1996 -2001, estudis

per Un home amb ulleres de pasta, Premio Butaca al millor text

de la Llicenciatura de Belles Arts. 2001 – 2005. Es forma com a

teatral de 2009 per La Revolució, la trilogia composta

dramaturg principalment entre l’obrador de la Sala Beckett i altres

per Wolfenstein, Tetris i City / Simcity reb el Premi de la Crítica

curso realitzats a Buenos Aires, entre molts d’altres.

de Barcelona a la revelació de la temporada 2006-07, el premi
Crítica Serra d’Or al millor text teatral de 2006 i nominacions als

Ha escrit més de trenta textos teatrals, entre ells destaquen:

Premis Butaca i als premis Max, Premi Ciutat de Valencia

Alguns dies d’ahir (2020), La Dansa de la venjança (2019),

per Estralls, Premi Ciutat de Alcoy 2005 amb Beckenbauer,

VALENCiANA. La realitat no és suficient (2019), Jauría (2019),

Premio Marqués de Bradomín 2005 amb Andorra, Premi Josep

Mala broma (2018), Gazoline (2017),

Robrenyo 2002 con Las mejores ocasiones.

Cervantes (2016),

Vilafranca (2015), Hey Noy Hey Girl (2015), Port Arthur (2015),
Idiota (2014), Ruz- Barcenas (2014), Pàtria (2012), Sopar mb
batalla (2010), La ruïna (2008), City/Simcity (2007), entre moltes
altres.

CONTACTE LLIBRÀLEGS V:
Meritxell Yanes

Ha rebut molts reconeixements i premis al llarga de la seva

tel. 679485841

carrera:Beca

produccio@meritxellyanes.com

Leonardo

de

la

Fundació

BBVA 2018 per Valenciana, Premio Butaca al millor text teatral

www.meritxellyanes.com

