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PRESENTACIó /

Trip és un grup d’artistes de diferents disciplines reu-

nits amb un objectiu comú: atrapar el present. Present 

és presència, ésser i ja està; sense atrapar-nos en el 

que ja va ser ni avançar-nos al que podrà ser.

Dins un món constantment connectat a les xarxes i 

ansiós per exposar sempre la seva millor cara, els 

components de Trip estem en la recerca del present 

absolut, entendre’l i aconseguir-lo (tant pels perso-

natges com pels espectadors) des de cada una de 

les nostres disciplines. Un escenògraf, una il·lumina-

dora, tres intèrprets, un dramaturg, un sonòleg, una 

productora, una creadora audiovisual i una directora, 

aboquem totes les nostres eines  per portar aquesta 

recerca més enllà que mai, tan de manera individual 

com col·lectiva. 

Busquem un diàleg entre llenguatges per experimen-

tar i crear una obra total que reuneixi totes les arts, 

com una espècie d’òpera del present amb tots els in-

gredients per arribar a aquest temps tan difícil d’habi-

tar: el present.

 

Com habitem el temps? El text de Trip és l’excusa que 

tenim per investigar sobre aquest concepte tan filosò-

fic com pràctic i desplegar-lo escènicament d’una 

forma atractiva. Un text clarament generacional que 

ens connecta a tots els membres de l’equip de forma 

personal i ens posa davant de conceptes com el fra-

càs, el FOMO, el FOBO, l’ansietat o les expectatives.

En definitiva, Trip som un grup d’artistes amb ganes 

d’anar més enllà de les nostres disciplines artístiques 

i connecter-nos amb les altres per aconseguir habitar 

la presència d’un espai i un temps durant l’estona que 

l’espectador sigui a la sala.

Carta 
d'intencions



SINOPSI
Trip és un viatge al present. Tres joves porten setmanes planejant anar a 
un petit festival per celebrar l’inici de l’estiu. Per aquesta ocasió han decidit 
que cadascú portarà una droga¹ diferent amb la intenció de fer aquesta nit 
encara més especial, però la droga els farà efecte abans d’arribar al seu 
destí i un tren de rodalies els portarà a un present extraordinari. Una expe-
riència que els desconnectarà temporalment de les seves expectatives, 
l'ansietat, la sensació de fracàs i el FOMO² per instal·lar-los en el present 

absolut. Un viatge que els canviarà la percepció d’espai i temps.

1. Les drogues i les xarxes socials són el mirall del fals present del qual Trip pretén dissuadir. Altrament, l'estat d'al·lucinació 

dels protagonistes és el justificant perquè aquests visquin situacions surrealistes en un context real, droga = màgia.

2. Fear of missing out (Por a perdre't alguna cosa i en consecuencia no gaudir del present)



OBJECTIU
Trip pretén fer una reflexió sobre la presència de les xarxes 

socials i les expectatives a la nostra vida, i com aquestes, ens 

impedeixen gaudir del present real amb plenitud. És una invitació 

a aprendre a eximir-se d'aquestes i per conseqüència, del FOMO 

(Fear of missing out). Passar del temps veloç i virtual en el que 

vivim a un temps propi, real, natural i reflexiu.



LÍNIES 
D'INVESTIGACIó

L'obra es basa en dos conceptes clau que són l'eix vertebrador  

Fals Present VS Present Real
a partir d'aquests dos conceptes en deriven la resta



FALS PRESENT
Les xarxes socials són l'antítesi del present real, ens ofe-
reixen un succedani social que fomenta l'individualisme, ja 
que durant el temps en el què estem online tenim una fal-
sa sensació de col·lectivitat tot i estar nosaltres sols amb 
una pantalla entre les mans. La nostra vida social passa a 
ser depenent del nostre dispositiu i les seves interfícies. No 
és que no sapiguem estar sols, sinó que inclús estant físi-
cament acompanyats necessitem la companyia d'aquest 
succedani social, desatenent-nos a nosaltres mateixos i als 
que ens envolten, vivint en un fals present en comptes de 
viure en el present real. La necessitat d'aquestes interfícies 
i els seus estímuls rigorosament calculats pels seus crea-
dors fa que a poc a poc acabem substituint les interaccions 
reals per l'individualitat online. Aquest fet és comparable a 
les drogues, no només per l'addicció que aquestes provo-
quen sinó també perquè ambdues ens desconnecten de la 
realitat física i temporal i ens traslladen a un fals present.  Foto: Eine Minute / Carla Louise / Berlin, 2022



EXPECTATIVES 
No tenir expectatives és tenir llibertat total.  La possibilitat 

d’estar en present absolut. També hi havia expectatives abans 

d'internet i qualsevol generació pot identificar-se amb aquest 

concepte.  

 



L'impacte Psicològic 
de les Xarxes Socials
Les xarxes socials ens permeten la comunicació immedia-
ta, facilitant el sentiment de connexió i augmentant el sen-
timent de "benestar social". Compartir i exposar la nostra 
vida o ser espectadors del que fan els altres en tot moment, 
s'ha convertit en una pràctica tan habitual que a vegades 
l'obsessió per l'instantània i tenir enregistrat el moment fa 
que les persones ja no gaudeixin el moment en directe (el 
present real) sinó que el visquin a través de la pantalla del 
mòbil i el record digitalitzat. Les emocions es capitalitzen 
transformades en dades. De la mateixa manera podem es-
tar més ocupats observant la vida dels altres a través de 
la pantalla que sent conscients del nostre propi present. 

Aquesta hiperconnectivitat i el seu ús intensiu, en especial 
per part de les generacions més joves pot derivar en sím-
tomes psicològics rellevants. La comprovació constant i la 
dependència d'aquest succedani d'acceptació social pot 
desencadenar símptomes relacionats amb trastorns psi-
cològics com per exemple el FOMO permanent i l'incapacitat 
de viure el present, i per conseqüència, inseguretat emo-
cional i ansietat. És per això que durant el procés de crea-
ció de TRIP comptem amb la col·laboració de l'Adriana Royo 
com a assessora especialitzada en trastorns socials i addi-
ció a les Xarxes Socials.

@Lobuenosibreve

"Les xarxes socials estan dissenyades 

per fer-te creure que necessites estar 

a un altre lloc, fent una altra cosa o amb 

una altra persona. Si busques el benestar 

a un altre lloc mai no ho trobaràs on ets" 



FOBO
(Fear of better option) "Es coneix com a FOBO, la por de per-

dre's la millor opció. I això passa perquè vivim en una era 

tecnològica amb una infinitat d'opcions, haver d'escollir-ne 

només una, pot crear símptomes de nerviosisme constant 

que poden comportar problemes d'ansietat Les persones 

solen sentir-se més aclaparades com més opcions tinguin 

per triar, i poden llençar-se hores per escollir una opció, o 

fins i tot, hi ha qui aposten per moltes opcions alhora i des-

prés van descartant o intenten abastar totes les possibles, 

englobar tant, que això acaba en un bucle sense sortida. Al 

contrari del que sembla, com més opcions se'ns presenten, 

menys llibertat d'elecció i més paralització". Un clar exem-

ple de FOBO és el moment de triar una pel·lícula a qualsevol 

plataforma de streaming.

FOMO
(Fear of missing out) La por de perdre’s alguna cosa pot con-

vertir-se en una mena d’ansietat que s’associa a les xarxes 

socials· Els efectes són la pèrdua de benestar emocional i 

la necessitat d'estar connectats permanentment i en con-

seqüència no gaudir del nostre present. 

Foto: Eine Minute / Carla Louise / Berlin, 2022



PRESENT REAL
Tot allò que vivim amb conciència, connectats amb l'entorn 

i  el que o qui ens envolta, connectats amb nosaltres matei-

xos. Estem "presents" en l'experiència d'aquell moment. Ac-

ceptes la realitat, el que t’envolta. Podem estar en present 

real tan quan juguem a futbol (atents i connectats al nostre 

cos, i pendents de l'entorn, accio- reacció) com quan mi-

rem una pelicula al cinema (emocionats amb la pelicula, jun-

tament amb altres persones al cinema, menjant crispetes, 

còmodament a la butaca). La natura ens ajuda a connectar 

amb el present real. El temps real de la vida.



PREGUNTES 
Els nostres avis també patien Fomo?  

És el Fomo una xacra generacional? 

Sempre ha existit el Fomo o és un símptoma causat per les xarxes socials? 

Com podem evitar patir-lo i viure el nostre present d'una manera més saludable? 

Estem deixant de viure el present per viure'l a través dels mòbils? 

Fins a quin punt és bo o dolent tenir expectatives?  

Què se sent quan compleixes una expectativa? I quan no?  

Quines expectatives tenen els altres sobre mi? 

Què o qui ens genera les nostres expectatives? 

Qui es beneficia de les nostres expectatives?

Sobre què tinc expectatives? 



CONTEXT
Trip és el retrat d'una societat digital d'alta velocitat ¹, vi-

vint veloçment enfilats en un tren d'alta velocitat. En 

aquesta carrera descontrolada, el present desapareix. 

La digitalització de la indústria no ha implicat una redis-

tribució entre les hores dedicades al treball o a l'oci. Con-

tràriament, les noves tecnologies ens mantenen més 

ocupats, més esclaus. No volem dubtar ni estar sols, no 

volem desconnectar i pagarem el preu que calgui, tot i 

que això ens impedeixi baixar del tren en marxa. 

l'obra transcorre en el context d'una urbs cosmopolita 

com és la ciutat de Barcelona. El vagó d'un tren de ro-

dalies és la nostra única localització real. A aquesta cal 

sumar-li la localització mental dels personatges i que el 

públic podrà viure gràcies als audiovisuals i les tècniques 

immersives.

1. "High-speed society" concepte que ens presenta Judy Wajcman al seu llibre 

Pressed for Time, The Acceleration of Life in Digital Capitalism.



LLENGUATGES 
EN DIALEG 

l'Espai

Un espai que generi expectatives de coses que hi poden passar 

(exemple: Una caixa que mai s'obre i no sabem què hi ha dins). 

Fomo amb una projecció que no pots arribar a veure o el Fobo 

d'haver d'escollir a quina projecció dirigir la mirada. Volem crear 

un espai de present amb totes les eines que ens porporciona 

l'escenografia, la tecnologia immersiva, el so, les llums i el teatre. 

Personatges (3+1)

Tenim quatre personatges principals, tres corporis (Aina, Pau i 

Gerard) que expliquen una història en què les seves expectatives 

els guien i un ambiental, espacial, audiovisual, sonor, lumínic; Les 

expectatives, el fals present i el present real. a través de la in-

terpretació i recursos de moviment i la forma d'ocupar l'espai els 

actors també ajudaran a què l'experiència sigui immersiva en tots 

els aspectes possibles.



ESCENA HIBRIDA
 
La posada en escena de Trip combina teatre amb suport 

audiovisual i instal·lació, utilitzant tecnologia immersiva i 

llenguatge multipantalla per transmetre un únic missatge 

i ajudant així a la immersió experiencial de l’espectador.



EQUIP 
Trip és un projecte de creació col·lectiva per aquest 
motiu l'equip és encara més important que la pròpia 

dramatúrgia i fa que l'obra estgui en constant evolució 
fins al moment d'arribar a l'escenari.



PAU BONET 
Dramaturgia / interpretació

Va començar la seva carrera laboral com il·lustrador pel 

sector editorial, guardonat amb un lleó de plata al festival 

de Cannes amb Leo Burnett Canada. Durant anys va par-

ticipar i organitzar projectes col·lectius com "Tattoo The 

Girl" (amb més de 300 artistes) o "No penso callar" d'Am-

nistia internacional a la Fundació Tapies. 

Més tard va començar els seus estudis de disseny i direc-

ció d'art a Elisava i va començar a treballar a PlayGround 

com a director d'art i creatiu. Va continuar la seva carrera 

treballant al sector del cinema i publicitat com a director 

creatiu i artístic amb Oriol Villar, Antxón Gomez, Felix Fer-

nández de Castro o Toni Segarra entre altres. 

No va ser fins als 27 anys quan va decidir deixar la di-

recció d'art per dedicar-se plenament a la interpretació. 

Va començar la seva formació actoral a Nancy Tuñon i 

més tard a Eòlia i a l'estudi Laura Jou amb Sandra Mon-

clús, Javier Daulte, Lluís Sellarés o Gerard Oms entre altres 

formacions a Barcelona i Madrid. Com a actor ja ha par-

ticipat en més d'una trentena de projectes audiovisuals 

dirigits per Marc Crehuet, Claudia Llosa, Carlo Padial, Dani 

de la Orden o en la última direcció de Anna R. Costa, "Fácil" 

de Movistar+ junt a Natalia de Molina. Dins del marc teatral 

l'any 2018 va participar a "Els Malnascuts" Laboratori de 

creació jove de la Sala Beckett, i a finals de 2021 va estre-

nar "M. Fartlek" de Sergi Ducet al teatre la Gleva. 

Actualment compagina l'interpretació amb l'escultura.

Objectiu / Proposta  
Em considero un gran amant del teatre, però en moltes 

ocasions perdo el fil del què passa a l'escenari a causa 

del meu dèficit d'atenció. Amb aquesta obra de teatre no 

només m'agradaria explicar una història sinó aconseguir 

que l'espectador pugui viure-la des de dintre, de la ma-

teixa manera que vivim els somnis, oblidant que estem 

dormint, oblidant que som al teatre. De la mateixa mane-

ra que les tres bessones poden viure els contes gràcies a 

la Bruixa avorrida. Faig Trip perquè vull fer una obra sense 

grans pretensions intel·lectuals amb un resultat honest i 

genuí, pel públic i per nosaltres. Treballar en aquesta idea 

amb un procés de creació col·lectiu i amb un equip com 

aquest fa que aquesta investigació sigui un dels projec-

tes més motivadors dels que he estat involucrat.



CLARA MANYóS 
Direcció

Actriu i directora de teatre nascuda a Barcelona. Gradua-

da en art dramàtic per l’Institut del Teatre el 2017. Ha anat 

cultivant l’ofici de direcció al costat de Juan Carlos Martel, 

Carlota Subirós, Albert Arribas, Xavier Albertí i Fran Cué-

llar, fent l’ajudantia de direcció de diversos espectacles. 

Ha dirigit l’espectacle Frank (Teatre Lliure, 2021), Foscor 

(Sala Versus Glòries, 2021), Kentucky ha muerto (Festival 

GREC, 2021), Epicentre Pioneres (TNC, 2021), No s’ha Foss 

(La Gleva, 2020), la peça de teatre breu Guardar la Roba 

(Píndoles, 2019) i Hem vingut aquí a deixar les coses cla-

res (La Gleva, 2017-18), quasi tots ells espectacles fets a 

partir de processos de creació. 

Darrerament ha fet la direcció d'actors a les pel·lícules 

Alcarràs de Carla Simón (2022) i Muyeres de Marta 

Lallana (2022). 

Com a actriu, ha actuat als espectacles Kentucky ha 

muerto (Festival Grec, 2021), Càsting Giulietta (Teatre Lliu-

re, 2019), Monster (Tantarantana, 2019), Estat decepció 

(Sala Flyhard, 2018) i a Hem vingut aquí a deixar les coses 

clares, espectacle de creació amb Jordi Oriol, entre d’al-

tres. 

La seva forma d’abordar els projectes, des de la creació 

col·lectiva i la presència quasi obligada de la música en 

directe té molt a veure amb la seva formació en el mè-

tode americà Viewpoints, fet amb amb Carlota Subirós, 

Keep Moving amb Mercedes Boronat i la seva passió per 

la música. Llicenciada en Periodisme per la UAB el 2011, 

ha treballat a la ràdio i complementa la seva feina amb la 

locució.

Objectiu / Proposta  
Amb aquest projecte vull obrir camins dramatúrgics i 

d’expressió de discurs que vagin més enllà del que he 

treballat fins ara (centrats en la dramatúriga escrita per 

ser interpretada per uns actors). Envoltant-me d’artis-

tes talentosos en les seves disciplines desitjo poder ju-

gar i dialogar per crear una peça emocionant que aporti 

significat i profunditat des de diferents llenguatges. Tinc 

moltes ganes d’aprendre dels meus companys.



VICTOR REBULL 
interpretació

Actor format a Nancy Tuñón i Jordi Oliver (2015 - 2018) 

i posteriorment a l'estudi Laura Jou (2019 - 2021). L'any 

2016 va iniciar la seva carrera en el sector audiovisual, 

des de llavors acumula més de 50 projectes audiovisuals 

entre els quals destaquen "Caronte", sèrie que es va es-

trenar l'any 2020 a Amazon Prime,  "La Octava dimensión" 

de Kike Maillo, "Boca Norte", sèrie de RTVE o "L'última nit 

del Karaoke" sèrie produida per El Terrat i TV3.

Pròximament el podrem veure com a part del reparti-

ment principal de La Reina del Sur, sèrie produïda per Ne-

tflix i NBC.

El seu paper més reconegut en teatre fins avui és el de 

Pau, un noi de barri al qual va encarnar en la reeixida 

obra de teatre amb més de 4 mesos en cartellera "PAU" 

de Damià Serra.

Objectiu / Proposta  
En aquest punt de la meva carrera, m'agradaria retro-

bar-me amb el teatre. Amb la base de tot, amb l'abisme 

del directe i del públic en viu. Vull formar part d'una obra 

conjunta on la interpretació és només una via més de 

comunicació i la culminació de tot un projecte comú on 

tots els engranatges encaixen a la perfecció i que sense 

un no es pot donar l'altre.



MIA SALA-PATAU 
interpretació

Amb deu anys va començar la seva formació teatral a 

l'escola Nancy Tuñón, on va estudiar fins als quinze. Més 

tard va començar la formació a L'estudi Laura Jou on con-

tinua estudiant actualment, compaginant-ho paral·lela-

ment amb altres cursos d'interpretació a Barcelona i Ma-

drid amb Gerard Oms, Alex Rigola, Marc Ribera... 

L'any 2018 va ser seleccionada per ser una de les Ca-

ras Nuevas de Kuranda (agència de representació de la 

Katrina Bayonas) i va començar a treballar com a actriu 

a la sèrie de TV3 "Com si fos ahir". Va protagonitzar "Les 

Afluents", llargmetratge de la Pompeu Fabra, i ha actuat al 

festival Píndoles amb l'obra "Cicles" d'Elena Serra Corberó. 

Actualment protagonitza conjuntament amb Eva Llorach 

"Un lugar común" l'opera prima de Celia Giraldo produïda 

per Escàndalo Films. 

Al 2019 va ser membre del Jurado Joven a la 68a edició 

del festival de San Sebastián i va ser seleccionada per 

exercir el mateix paper al festival internacional de cinema 

de Cannes al 2021. 

Paral·lelament a la seva carrera interpretativa ha treballat 

en els departaments de producció i vestuari en "Sin Hue-

llas" produïda per Amazon Prime i "L'última nit del Karaoke", 

de TV3 produïda per El Terrat. 

Durant la temporada 2021 - 2022 ha cursat la residèn-

cia d'investigació i desenvolupament artístic a Engelsholm 

Højskole (Dinamarca) on s'ha especialitzat en mapping i 

videoart.



SERGI DUCET 
Dramaturgia

Escriptor, dramaturg i creador. Graduat en Humanitats i 

màster en Estudis Literaris i Teoria de la i Literatura Com-

parada. Les seves línies d'investigació es mouen entre el 

llenguatge literari i el llenguatge visual. Escriu relats breus, 

novel.la i textos teatrals i ha participat  de diverses pro-

duccions teatrals i audiovisuals, tant de la seva autoria 

com col.laboracions.



ROGER BADIA RAFART 
Espai / Escenografía

Arquitecte graduat per l'ETSAB, UPC 2017. Durant els seus 

estudis realitza el programa Erasmus a Suïssa a la ZHAW, 

Winterthur, posteriorment va cursar estudis escenogrà-

fics a l'Institut del Teatre de Barcelona. Al 2019 és becat 

per la Generalitat de Catalunya per fer pràctiques en la 

protecció i restauració del patrimoni cultural arquitectò-

nic i des del 2020 és membre del Departament d'Arqui-

tectura Urbana i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona.

Cofundador del col·lectiu Rizoma (2017) amb qui ha des-

envolupat diverses instal·lacions i residències artístiques, 

tant a festivals d'art públic com a propis de l'entitat, i ha 

col·laborat amb diferents estudis d'arquitectura i esce-

nografia nacionals i internacionals. Paral·lelament i durant 

el 2021, s'ha encarregat del disseny d'exposicions com 

"Alfonso X e Galicia", pel Consell de Cultura Galega (Premi 

Selecció Emporia 2021), o "Picasso i les Joies d'Artista", pel 

Museu Picasso de Barcelona.

A nivell escenogràfic ha treballat per a la companyia Trap 

Door Theatre amb l'obra "Migraantes" (Tinta Roja 2018), 

ha realitzat la 9a edició del laboratori de creació jove Els 

Malnascuts amb l'obra "Festival Important" (Sala Beckett 

Objectiu / Proposta  
Prefereixo la construcció d'idees per sobre de la cons-

trucció de coses. Amb aquest projecte no només tinc la 

oportunitat de reflexionar sobre un tema que s'entrellaça 

amb la meva pròpia experiència vital, sinó que a nive-

ll escenogràfic planteja el repte que suposa aconseguir 

una atmosfera on tot un públic sigui capaç de sentir-se 

present. Pot un espai generar consciència d'un mateix a 

aquells qui l'ocupen?

2019) i ha desenvolupat la instal·lació teatral del projecte 

de creació col·lectiva "Khaled: Camí de Refugi" (Fira Me-

diterrània de Manresa 2021, Festival Entranyes Olot 2021, 

Loop Festival Barcelona 2021), mereixedora del premi La 

Filadora 2021. Recentment, ha dissenyat el projecte es-

cènic "Preludi d'un Adéu" per Albert Oliveres i Primavera 

Sound, presentat dins el claustre del monestir de Sant 



SANDRA PRAT 
Espai / il·luminació

Llicenciada en Arquitectura a la UPC (ETSAV) d’on sorgeix 

el col·lectiu “Taller 11 arquitectes” guanyadors del 1r premi 

del concurs Encén el Nadal 2015 atorgat per l’Ajuntament 

de Barcelona, pel disseny de l’il·luminació Nadalenca del 

carrer Via Laietana. 

En el camp de les arts escèniques ha participat en crea-

cions escenogràfiques i dissenys d’il·luminació per pro-

duccions com “(M).Fartlek” de Sergi Ducet pel teatre La 

Gleva, “Els Malnascuts” de la Sala Beckett o “KARAOKE” de 

l’Escac per la Sala Flyhard. També en directes musicals 

per a músics com Vic Moliner, Judit Neddermann o Anna 

Ferrer, en sales com L’Apolo, Luz de Gas i auditoris. En el 

camp audiovisual ha dirigit l’art i muntatge escènic dels 

curtmetratges de Jaume Claret, videoclips de Judit Ne-

dderman i vídeos musicals de la productora L’Upuntvuit. 

Des de 2016 forma part d’Olga Subirós Studio, amb qui 

desenvolupa projectes de conceptualització i disseny 

d'instal·lacions per art i cultura. L' última obra realitza-

da “air/aria/aire” per la Biennal d’Arquitectura de Venècia 

2021 es tracta d’una instal·lació artística immersiva,  en 

col·laboració amb els músics Maria Arnal i John Talabot.

Objectiu / Proposta  
Amb el disseny de llums tenim la oportunitat d'experi-

mentar l'efecte de les atmosferes que ens envolten. En 

aquest cas ens centrarem en l'experiementació dels 

contrastos entre el ritme i la calma, la llum i la foscor, el 

color, la brillantor... Per adonar-nos de les diferències 

entre alló que ens fa volar i alló que ens fa aterrar, de 

quins climes ens desperten , ens exalten, ens exciten 

i quins ens relaxen i ens fan estar presents, concients, 

focalitzats en l'experiència que se'ns presenta al davant 

per viure-la al 100%.



LAIA RAFOLS 
Producció i Fotografia

Graduada en Disseny d’Interiors a EINA. Va treballar a la 

multinacional Red Bull pel departament de Vendes i Màr-

queting encarregant-se de la gestió d’equips i l’organitza-

ció d’esdeveniments. Vinculada sempre al sector cultural 

i amant de la fotografia va fer un gir a la seva vida pro-

fessional per dedicar-se a la producció i a la fotografia 

editorial i documental. Al Setembre de 2021 va finalitzar 

el curs de Fotografia Documental d’autor al Observatorio 

Fotográfico i va inaugurar la seva primera exposició a la 

Nau Bostik.

Va començar al sector de la producció fent ajudanties a 

diferents festivals de fotografia com són el Revela’t Festi-

val de fotografia analògica, Travelling Light Film Festival o 

el DOCfield Documentary Festival També ha treballat com 

assistent de producció audiovisual per espots publicitaris 

o els últims videoclips de la Bad Gyal rodats a República 

Dominicana. Ha sigut cordinadora d'activacions de mar-

ques al Primavera Sound 2022.

Pel que fa la producció teatral, va fer la Formació en pro-

ducció d’Arts escèniques creada per la Xarxa de Produc-

tores de Catalunya. d'Altre banda, ha format part de l’11a 

Edició de Malnascuts (Sala Beckett), i poc després, va 

formar part del Col·lectiu Onzena Edició encarregant-se 

de la producció, comunicació i fotografia; junts van crear 

“Campanula Speciosa”, dins la Residència col·lectiva a El 

Corralito (CCA Terrassa), i també programada a la fàbrica 

de creació La Escocesa. 

A finals de 2021 va decidir crear la seva pròpia produc-

tora, Eulàlia Brumell, amb la que va realitzar la producció 

executiva de “(M.) Fartlek” al teatre La Gleva, mes tard 

va fer la producció executiva de “WARE Reinforced” de 

la companyia Matriu.id estrenada dins del cicle Persona/

Màquina a la Sala Beckett.

Actualment treballa en la producció des de la fase inicial 

de “Condó Umbilical” de la companyia La Jalea compa-

ginant-ho amb la producció de Trip i la seva feina com a 

fotògrafa.



REFERENTS



ESPAI IMMERSIU
Trip és una obra diferent ja que el 50% es consumirà 
en format instal·lació per que el públic pugui gaudir 
en primera persona d' una experència inmersiva 

amb el suport de projeccions llums i so.  

 

TeamLab Borderless ← 

 



Onionlab / Lumin AV ← 

 



Festival Dark Mofo / Tasmania 2015 

 



Des de que el públic entra a la sala (abans de 

començar l'espectacle) podrà experimentar la 

sensació d'estar dins d'un vagó de tren grà-

cies a l'ambientació sonora, l'escenografia o la 

distribució i l'entorn de les butaques.

Aquestes són algunes de les idees de com 

podria funcionar l'espai. Al ser un procés crea-

tiu cap d'aquestes idees és definitiva però són 

totes a sobre de la taula.





Aprofitant el format video mapping podem 

reduir l'escenografia física a: 

4 pantalles (les parets i el terra) 

4 projectors 

4 butaques abatibles 

La resta d'escenografia serà una projecció des 

de el darrere de les pantalles. Això ens permet 

una ambientació fàcilment mutable i una esce-

nografia adaptable a qualsevol espai.

1. Fons — Retroprojecció de tir curt  

2. Lateral Esquerre — Retroprojecció estàndard 

3. Lateral Dret — Retroprojecció estàndard 

4. Terra — Projecció zenital







IMAGINARI i TO
Trip és una obra Trans-Media amb un context real 
però un imaginari surrealista, aquesta combinació 
fa que l'obra tingui matisos de teatre de l'absurd.



L'univers psicodèlic creat per Walt Disney i Aldous Huxley 
ens presenta unes normes fora d'un marc ordinari on les 
coses estranyes són normals i lo normal es torna grotesc. 
L'autoritat més insignificant es converteix en el monstre 
de la potestat. L'especularitat d' aquest imaginari fa que 
oblidem l'ingesta d'estupefaents.

Alice in Wonderland - 1951



Erwin Wurm / Polizeikappe, 2011



Creació i direcció Clara Manyós i Xesca Salvà. 
Adaptació del conte homònim de Ximo AbadíaFrank - Teatre Lliure - 2021 ←



Mostra de Trip 
Residència de creació  
Teatre Tantarantana 2022 / 2023 
Gener de 2023 - Barcelona



CONTACTE
Laia Rafols 

produccion@laiarafols.com 
(+34) 618 68 44 25 
 

Pau Bonet 

hello@paubonet.com 
(+34) 690 11 05 40



GRÀCIES


