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L’Anna és prostituta i pateix anorèxia des
que era adolescent. Ballar sense parar és la
seva manera de pagar el peatge de la
malalt ia, però l ’arribada d’un cl ient que no
vol sexe amb el la despertarà el monstre que
la turmenta. 

El Ginés és un home peculiar que treballa
maquil lant cadàvers. La seva relació amb la
mort va començar des de ben petit , igual que
la seva relació amb la depressió, una malalt ia
que poc a poc l ’ha convertit en la persona
que és ara.

Tots dos l luiten contra la soledat, i qui sap si
trobar-se serà el mil lor que els ha passat mai. 
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La banda sonora i la
música en directe son
un personatge més de
la història  elements
clau per l ’Anna. 

La China ,  nom artíst ic
de la germana de
l 'Anna, s ’ha convertit
en un ídol de masses
gràcies al hit “No
puedo”, un tema
sobre l ’anorèxia que
enfronta les dues
germanes. 

L'odi que l 'Anna sent
per la seva germana i
la seva música es
converteix en el seu
motor per baixar de
pes. Però la música
que un dia les va
separar, serà l 'eina
que les permetrà
comunicar-se de nou i
aproparà l ’Anna a
altres persones. 

LA MÚSICA
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SOLSTICI parla de les malalt ies mentals, de la
soledat, de la por, dels fantasmes interiors, de
l 'èxit i del sentiment de fracàs. I ho fa a través
d'uns personatges que neden sols la seva vida,
a contracorrent.

Un text directe amb tocs d’humor i un
muntatge cru, alhora que sensible i emotiu, que
invita a posar-nos en la pel l d’aquelles persones
que podríem haver estat, si el monstre de les
malalt ies mentals s 'hagués interposat en el
nostre camí.





SOLSTICI és la segona peça de la tri logia “HISTÒRIES
INEVITABLES”, iniciada  al 2021 amb XIMPANZÉ,
una obra  que va fer dues temporades al Teatre Gaudí
Barcelona  i que actualment està en gira, després
d'haver passat ja per més de 20 municipis .

Per aquesta segona proposta, seguim apostant per un
espectacle de petit format que parla de problemàtiques
socials escrit a partir d’històries reals . 
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                           neix el 2021 per fer
XIMPANZÉ la primera part de la tri logia
“Històries inevitables” , sobre un home trans
embarassat. Després de fer dues
temporades al Teatre Gaudí i més de 60
funcions, ha arribat l ’hora de fer el següent
pas. 

A INEVITABLES pensem que hi ha moltes
històries importants per explicar, tantes
com persones.  El destí d'algunes
d’aquestes històries és transcendir de la
intimitat  per  arribar al públic perquè se
les faci seves, les gaudeixi i s ’hi
submergeixi com si les visqués en primera
persona. Amb la finalitat de travessar
pells , expliquem històries úniques, sensibles
i… inevitables. 
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Agustí Franch és guionista, narrador i
dramaturg. És autor de textos com Tira-
tira, o la fàbrica de tires ,  publicada per
Anaya el 2002, i guanyadora del Premi
SGAE de teatre infanti l i juvenil 2002.
Allò que el vent s’endugué ,  premi Xarxa
2005 i premi Joves creadors de Mataró
2005. Entre pocs i Massa ,  Operació
bolquer ,  o Coitus, la comèdia ,  totes tres
estrenades al Club Capitol de Barcelona,
Fred ,  obra guanyadora del Premi de teatre
50è Aniversari Crèdit Andorrà, 2015, o
Exit .  El seu text teatral més recent és
Ximpanzé .

Com a Narrador ha publicat Generacions ,
Sota la l lei de Murphy ,  amb la que va
guanyar el Premi Ciutat de Badalona,
2005, El Tamarro, Wicca ,  o La capsa de
música .

Com a guionista ha treballat en sèries de
Televisió Espanyola, com Happy House ,  i
de Televisió de Catalunya, com Laura .  

Ha estat en programes com Anecdotari ,
Foto de famíl ia ,  o (S)avis .  És creador de la
sèrie infanti l Les coses de la Martina ,  i
actualment dirigeix i fa els guions del Club
Piolet a Andorra televisió.

En cinema, signa el guió de El fred que
crema juntament amb Santi Trullenque.
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Graduada en art dramàtic per l 'escola
Nancy Tuñón i Jordi Oliver, és l l icenciada
en Comunicació Audiovisual i té un màster
en Televisió.

Com a directora ha estrenat les obres
Ximpanzé, Ferides ,  i Nyotaimori , espines
del sistema ,  estrenades al Teatre Gaudí
Barcelona i al Teatre Tantarantana. També
ha estat directora de Mala Peça, obra
seleccionada al Festival Test .
 
Aquesta temporada 2022-2023 estrena
com actriu Goyo ,  un text d'Alberto Ramos,
Premi Ciutat de Manacor 2020 i Kalumba,
de Frank Bayer. Recentment, l 'hem vist
actuant en dues obres: el monòleg Tonta
escrit i dirigit per Albert Baldomà i a
Bildelberg escrita i dirigida per Xavi
Morató, ambdues programades al l 'Àtic22.
Al 2019 va participar al laboratori de
creació As Punk as Possible a la Sala
Beckett, dirigit per Míriam Escurriola i
anteriorment va fer temporada a la Seca
Espai Brossa amb Collectivus o a la Sala
Beckett amb 35m2 ,  entre d’altres. 

En cinema ha protagonitzat el f i lm C’est toi
dirigit per Roser Teixidò i Jaume Farga i
també ha coprotagonitzat la pel · l ícula Anne
de l ’autora i directora Marta Viña.  

En televisió ha treballat en series com La
Riera o Nit i dia de TV3, així com en
diferents web sèries com Kim amb K de
Betevé.
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Graduat en art dramàtic a l ’Estudi Nancy
Tuñón i al Programa de Tècnica Meisner de
Javier Galitó-Cava. Format en direcció
teatral amb Tamzin Townsend.

Com a director ha dirigit , juntament amb
Jordi Cadellans, l ’obra de teatre Here
Comes Your Man, estrenada a Madrid i
Barcelona i guanyadora del Premi Talent
2020 a les Arts Escèniques, atorgat per la
Cambra de Comerç de Barcelona. 

Ha codirigit també les obres Ximpanzé i Un
Home Sol i ha assist it la direcció de Tonta,
i Nyotaimori , espines del sistema.

Com actor ha treballat en nombroses obres
de teatre, entre les que destaquen
Kalumba, El Mil lor per als Nostres Fil ls ,
Separacions, El Brindis, Sota la Catifa, A
Voz Ahogada, un homenaje a Miguel
Hernandez, La Estuardo, Totes Les Parel les
Ho Fan i Tu Digues Que l ’Estimes.

En televisió ha participat en les
produccions nacionals i internacionals com
Enemy of the People, Los Herederos de la
Tierra, El Secreto de Puente Viejo, Game
Of Thrones, Queens, Acacias 38, El Crac,
La Riera i El Cor de la Ciutat. 

Ha rodat també els l largmetratges
Salvador Puig Antich, Quatre Estacions i
Sant Martí .
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Llicenciada en Comunicació Audiovisual i
graduada en art dramàtic per l ’escola
Nancy Tuñón. Amplia la seva formació com
a actriu realitzant cursos d’ interpretació
amb Víctor Fernando Piernas i Ricard
Gàzquez.

Ha treballat en diverses obres de teatre
com, Escape Room de Joel Joan i Hèctor
Claramunt al Teatre Goya, Teatre Condal i
Teatre Borràs, Coitus la comèdia al Teatre
Capitol ,  Mars Joan i Likes dirigides per
Roc Esquius a l ’Aquitània Teatre i Sala
Versus Glòries, Animals de companyia ,  al
Teatre Capitol i fent gira per Catalunya i
Centre Amèrica, Separacions a la Sala
Versus Glòries, El biògraf a la Sala Beckett,
Pel l a Pel l al Guasch Teatre, No et vesteixis
per sopar i  Davant l ’Empire al Teatre del
Raval on rep una nominació com a mil lor
actriu a la Mostra de Teatre de BCN. 

En cinema ha protagonitzat pel · l ícules com
H0us3 ,  on rep 3 premis com a mil lor actriu
en diversos festivals i una nominació als
Premis Forqué, En tu cabeza, Sacramento,
Una pistola en cada mano i El juego del
ahorcado i els curtmetratges Viaje sin
maletas i Pèrdua .

També ha participat en nombroses sèries
de televisió com Com si fos ahir, El Crac,
Gran Nord, La Riera, l ’Edèn, La Ratjada,
Centro Médico, Hospital Central, Sin tetas
no hay paraíso i El Comisario .  Ha presentat
programes d’entreteniment i actualitat com
Moments a BCN, Moments i  Èxit .
Actualment és col · laborada habitual en el
programa Punts de Vista a TVE Catalunya.
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Actor format a l ’Estudi Nancy Tuñón –
Jordi Oliver i tal lers de reciclatge
professional amb Esteve Rovira, Pep
Armengol, Andrés Cuenca, Lluís Gimeno i
cant amb Gissel Ruiz.

En teatre, és cofundador de la companyia
Dara amb la que ha interpretat Likes, iMe,
Mars Joan i Claqué o no ,  de Roc Esquius, a
teatres de Barcelona, Catalunya i Madrid.
També amb Dara ha participat a l ' infati l
Els Pastorets de la Martina .  Amb La
Trama Produccions, Vernissatge de Václav
Havel . Amb la Cia Inevitables ha
protagonitzat el monòleg Ximpanzé .

Ha treballat en obres de petit format com
són Necrofi l ia, Venganza fraternal, El
Catalon d'una nit d'estiu, Síndria o meló ,
Tres fechas en el calendarion i Escúpidos .
Va protagonitzar Coliseum al Palau Sant
Jordi amb Drakonia i Dotze homes sense
pietat al Teatre del Raval .

També és cofundador de RAS Teatre amb
les obres The LonesomeWest i
Magnetismes ,  dir igides per Pepa Fluvià. A
televisió ha participat en sèries com La que
se avecina, El ministerio del t iempo ,  o La
Riera .

En cinema ha estat a Nens salvatges ,  de
Distinto Films amb Patricia Ferreira, i El
árbol sin sombra ,de Xavier Miral les.

Actualment és docent d' interpretació al
CFGS Tècniques d'Actuació Teatral del IES
El Castel l .  
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Cristina Vallr ibera és actriu, cantant i
músic graduada en art dramàtic a Eòlia,
Escola Superior d’Art Dramàtic i t itulada
amb el grau professional de viol í al
Conservatori Municipalde Terrassa.

Essent integrant de la companyia Antzoki
Teatteri des de fa més de sis anys, destaca
la seva interpretació com a Julieta a
“Romeo y Julieta, una mirada distinta” i
com a Carmen al ’adaptació del clàssic de
Merimée “Carmen”. Ambdós espectacles
compten amb recorregut internacional
(Mèxic, Argentina i Espanya). 

També s’ha pogut veure com a actriu
interpretant a la Iona a “Una habitació
buida” (Teatre Maldà, 2019) un musical
original de Marc Artigau i Clara Peya.

Vallr ibera sempre ha combinat la música i
la interpretació, tant és així que ha sigut
integrant de diverses formacions musicals
al l larg dels anys com a tecl ista i corista de
la cantautora egarenca Mabel Flores i de
l ’Exèrcit d’Is làndia, d’entre d’altres.

Aquest 2022 que ha presentat el seu propi
projecte: un disc enregistrat a d9 estudi i
que porta per nom “Cançons per cantar a
Ningú”. Es tracta d’un pop pausat i
introspectiu on les 9 cançons que el
conformen mostren el micro i el macro del
seu univers personal, vertebratsper la veu i
el piano.CR
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CONTACTE 
Producció - 666 730 031 

 inevitables.informacio@gmail.com

https://www.instagram.com/cia.inevitables/

