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SINOPSI
El Marc, un home trans de 42 anys embarassat de vuit mesos, arriba a la
consulta de ginecologia, on ha d’aguantar la mirada inquisidora de la resta de
pacients. Aquest detonant farà que el Marc ens convidi a conèixer la seva
història, tornant a ser aquella nena a qui anomenaven marimacho, aquella
adolescent que se sentia observada i que odiava els seus pits. Transitarà de nou
el moment en què va descobrir quina era la seva identitat real i la veurem en
lluita amb sí mateixa per acceptar-se, alhora que haurà de fer front al
distanciament d'un pare que no la comprèn.

EL PROJECTE
Aquest projecte pretén apropar al públic una realitat que tothom sap que existeix, però
poques persones han pogut viure de prop. La peça vol ser un testimoni de com ens
sentim quan el nostre mon interior és un caos i ningú és capaç d’ajudar-nos a
endreçar-lo.
Ximpanzé ens permet descobrir què significa créixer en un barri on qualsevol persona
que se surt de la norma, és jutjada i assenyalada amb el dit. De la mà del Marc vivim
la titànica tasca que suposa trobar i reconèixer la vertadera identitat i fer un trànsit en
solitari, sense el suport de l’entorn familiar. El Marc ens fa partícips del dolor de
saber-se observat per no respondre als paràmetres imposats per la societat, com si fos
un mico de circ, un ximpanzé. Entenem les seves ganes de desaparèixer, les decisions
forçades, la ràbia, la tristesa i el cansament que suposa haver de donar sempre
explicacions a persones que es creuen amb el dret d’acusar-te per ser com ets.

COM ES FA XIMPANZÉ
Ximpanzé és una peça feta amb molta sensibilitat a partir d’històries reals,
també amb la cruesa inherent a aquestes realitats.

però

La posada en escena s’acompanya amb el suport de material audiovisual, entre el que
cal destacar les entrevistes fetes a testimonis que han viscut la transexualitat en
primera persona. Homes i dones que s’han obert a explicar-nos els moments clau de les
seves vides, instants de descoberta, d’incomprensió, de sentir-se marginades,
observades, jutjades... La intenció d’afegir els testimonis a l’espectacle no és altre que
donar veracitat i realisme a un relat que persegueix apropar-se de la manera més fidel
a les vivències i sentiments d’aquestes persones.

L’astronomia, un element constant en el viatge que fa el Marc, es transforma en un
instrument a l’hora d’explicar la seva vida. A través del Jordi, el seu pare Marc i un
apassionat de l’Univers, ens servim de metàfores que ens ajuden a entendre diferents
situacions. Conceptes com la distància expressada en anys llum, serveixen per explicar
el sentiment que viuen dues persones físicament properes. El forat negre, un espai tan
tancat en sí mateix que només desprèn foscor, expressa l’estat anímic d’algú, així com
el petit granet de sorra que som cadascú de nosaltres en la immensitat de l’Univers,
però que alhora ens fa entendre que som únics i irrepetibles.
La història del Marc, més enllà de ser la d’una persona trans que se sent fora de lloc
en una societat que gaudeix de fer safareig i de jutjar la vida dels altres, és també
una mica la història de tots nosaltres. I és que, podem assegurar que mai no ens hem
sentit observats? Que mai no hem estat assenyalats o que no ens hem sentit sols o
incompresos? Qui no s’ha sentit ximpanzé en algun moment de la seva vida?

AGUSTÍ FRANCH
AUTOR

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 infantil 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.
Com a Narrador ha publicat Generacions, Sota la llei 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 família, o (S)avis. És
creador de la sèrie infantil 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 Juanma
Trullenque, actualment en fase de postproducció.

NÚRIA FLORENSA
DIRECTORA

Graduada en art dramàtic per l'escola Nancy Tuñón i Jordi Oliver, és
llicenciada en Comunicació Audiovisual i té un màster en Televisió.
En teatre ha estat programada la temporada 20/21 amb dues obres al
Teatre Tantarantana: amb el monòleg Tonta escrit i dirigit per Albert
Baldomà i amb Bildelberg escrita i dirigida per Xavi Morató.
Actualment també és actriu a Goyo, un text d'Alberto Ramos, Premi Ciutat
de Manacor 2020. El 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.
Encara en l’àmbit teatral, com a codirectora ha estrenat Ferides, de Frank
Bayer, a Girona a laS la Planeta i a Barcelona al Teatre Gaudí. Actualment,
està dirigint Ximpanzé, d’Agustí Franch.
En cinema ha protagonitzat el film C’est toi dirigit per Roser Teixidò i Jaume
Farga i també ha coprotagonitzat la pel·lícula Anne de l’autora i directora
Marta Viña.
Anteriorment, va ser l’actriu principal del film Pedralta escrit i dirigit per
Sasha Mankzurov. També ha actuat en nombrosos curtmetratges
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.

RAÜL TORTOSA
DIRECTOR

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 l’obra Un Home Sol a la Sala Versus Glòries.
Ha assistit la direcció de Tonta, estrenada al Teatre Escorxador de Lleida i al
Teatre Tantarantana a Barcelona.
Com actor ha treballat en nombroses obres de teatre, entre les que
destaquen El Millor per als Nostres Fills, Separacions, El Brindis, Sota la
Catifa, A Voz Ahogada, un homenaje a Miguel Hernandez, La Estuardo,
Totes Les Parelles Ho Fan i Tu Digues Que l’Estimes.
En televisió ha participat en les produccions com El Secreto de Puente Viejo,
Game Of Thrones, Queens, Acacias 38, El Crac, La Riera i El Cor de la
Ciutat.
Ha rodat els llargmetratges Salvador Puig Antich, Quatre Estacions i Sant
Martí i Obra Maestra.

ISIDRE MONTSERRAT
ACTOR

Actor format a l’Estudi Nancy Tuñón – Jordi Oliver i tallers 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 i està representant Likes,
iMe, Mars Joan i Claqué o no, de Roc Esquius, a diferents teatres i sales de
Barcelona, Catalunya i Madrid. També amb Dara ha participat amb l' infatil
Els Pastorets de la Martina. Amb La Trama Produccions, Vernissatge de
Václav Havel.
Ha treballat en obres de petit format com són Necrofilia, Venganza
fraternal, El Catalon d'una nit d'estiu, Síndria o meló, Tres fechas en el
calendarion i Escúpidos a Microteatre Barcelona i al Festival Píndoles. 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, dirigides per Pepa Fluvià. A televisió ha participat en sèries
com La que se avecina, El ministerio del tiempo, o La Riera.
En cinema ha estat a Nens salvatges, de Distinto Films amb Patricia
Ferreira, i El árbol sin sombra,de Xavier Miralles.
Actualment és docent d'interpretació al CFGS Tècniques d'Actuació Teatral
del IES El Castell i l’Estudi Nancy Tuñon.
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