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Sabeu? Sempre m’havia imaginat fent teatre així,
amb una cadira i ja està, el que passa es que això no...

no és teatre, això... això és real...
no?



Segis toca el piano, canta, recita, ens parla, ens mira als ulls. 
Segis balla, plora, s’enfada, riu, s’equivoca. Però el que 
sobretot fa Segis Mundo és dubtar, dubtar, dubtar... 

Aquest actor-músic de 36 anys sembla esperar no sabem el què. 
Mentre un perill difús �ota a l’ atmosfera durant tota l’obra, 
Segis assaja un monòleg molt famós que s’anirà 
desestructurant, com les certeses de qui l’escolta. S’està 
preparant pel seu càsting de�nitiu? 

Mig en somnis, mig a l'embranzida d’un orgasme, mig renegant 
dels xacres i totes les parides new age, mig embriagat pels 
in�nits matisos de tots i cadascun dels colors; Segis ens ha 
convocat aquesta nit. Aquí. Ara. Perquè estava escrit a les 
estrelles. 

Els seus pares esperaven una �lla i els va néixer un �ll. Quina 
putada, no? Ell sap que, sent com és, fent aquesta 
pseudo-cerimònia, vivint al present, expia els pecats dels seus i 
dels nostres antecessors. 

Però, algú sap a qui esperem? Qui és la Marina de Calafell? 
Quin és el perill, que sense adonar-nos, ens ronda? 

Això és, doncs, el que trobem al Segis i al seu... «Mundo».

SINOPSI

Adreçat a tots els públics
Recital, arts escèniques multi-disciplinars,
auto-�cció, concert-monòleg



Ha participat en muntatges de companyies com Peripècies, (Fantasmes) i 
(I.F, F.I) , a la nova Sala Beckett del Poble Nou, Companyia FLYHARD 
(Assassinat a Atrium Viladecans), El Musical més petit (Hansel i Gretel) al 
teatre Poliorama, Companyia 14 d’abril (Venim d’un silenci), o companyia 
La Calòrica (Feísima enfermedad). I en muntatges com l’Inspector, al 
Teatre Nacional de Catalunya, Acapulco (antiga sala Beckett), La gran nit 
de Lourdes G (al Teatre Versus), Quan encara no sabíem res (Teatre 
Tantarantana)... 

Ha treballat amb directors destacats com Sergi Belbel, Daniel Anglès, 
Carme Portacelli, Roberto Romei, Cristina Clemente, Jordi Casanovas i ha 
col·laborat amb el poeta Tortosí Albert Roig. 

En el terreny audiovisual ha intervingut en la sèrie de Televisió Pelotas 
(TV1, de Jose Corbacho i Juan Cruz, Llegendes urbanes (TV3, 
Documental dramatitzat) i diversos curtmetratges. 

En el terreny musical va ser pianista i cantant de la formació de Blues 
HUCKLEBERRY FINN amb la qual va guanyar la segona edició del 
concurs de Blues Budweiser a nivell nacional. Aquest premi va permetre al 
grup l’enregistrament del seu primer disc titulat SMILE.

Actualment presenta el seu treball més íntim i personal titulat TRÀNSIT 
EMOCIONAL. Aquest treball esdevé un espai on es troben cantautor i 
música negra, paraula transportada a través d’una música marcada pel 
feeling i sentit del ritme. 
En el terreny docent xerrades dramatitzades per a adolescents i la seva 
orientació laboral, al departament de Cultura de Sant Joan Despí.

Espectacles de carrer relacionats amb el medi ambient i de caire educatiu, 
amb l’empresa Ecoludic i espectacles de Clown per a les escoles.

Professor de Clown al centre Cultural Sant Feliu d’Hospitalet, per a totes 
les edats.

Espectacles amb posterior col·loqui referent a la Integració Social, on es 
tractaven temàtiques com el racisme, la xenofòbia, la integració de la gent 
gran a la societat, l’educació... alhora que es feia participar a la gent del 
públic en el mateix espectacle. 
vvz

QUI SOM

Actor i Músic barceloní, nascut el 1982. 
Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut 
del Teatre de Barcelona.

Daniel Ventosa



L’únic moment que ha existit des de sempre es
ara, no hi ha res més, �ns i tot allò que crèiem que
succeïa en el passat succeïa ara, i així seguirà tota 

l’eternitat...



El seu interès es centra en treballar amb diferents disciplines. És 
arquitecta, professió que compagina amb la dansa, la performance, 
l’escriptura, la psicologia, la comunicació.

Com a dramaturga, s’ha format a l’Obrador de la Sala Beckett amb el José 
Sanchís Sinisterra, Paco Zarzoso, Marc Rosich, Carles Batlle, Jordi Prat, 
Alfredo Sanzol, Ewald Palmesthofer, Carole Fréchette, Tena Stivicic, Sergi 
Belbel, Davide Carnevali, Carlos Molinero.

A La Caldera amb Victoria Szpunberg y Constanza Brncic, Joao Fiadeiro, 
Vera Mantero, Amalia Fernández y Juan Domínguez, Paz Rojo. Al Mercat 
de les Flors, amb Pablo Gisbert, Yoshito Ohno. A l’àmbit de la dansa amb 
Andrés Corchero, Monica Valenciano, Mal Pelo, Cuqui Jerez, Bea 
Fernández, Silvia Sant, Paz Rojo, Juan Navarro, Oskar Gómez, Norberto 
Llopis, Carmelo Salazar, Antoni Karwowski, Sonia Gómez, Sergi Faustino, 
Los Corderos, Juschka Weigel, Frank van de Ven. A la ETSAB he 
participat al grups de Dansa Arquitectura del Willi Dorner, Toni Mira, 
Carles Salas, Jozef Frucek y Linda Kapetanea –Rootlessroo. Entre 
d’altres.

A nivell literari, ha escrit novel·les curtes i contes dels que s’han publicat 
La mujer de las cerezas – 2008 i La máquina de pensar el cuerpo – 2009 
(Premi de Narrativa Breu Districte V).

S’han fet lectures dramatitzades a la Sala Beckett dels texts Lo único que 
puedo decir ahora - 2013, Lita - 2014 i Aula de anatomía – 2015. Lita s’ha 
representat al Microzona Ites 2016. És coautora de Simfonia de Silencis, 
estrenada a la Seca Espai Brossa i publicada per Arola Editors –2015.”

Actualment, pertany al grup «Oda al futur: Obrador d’activismes sobre el 
canvi climàtic. Dramatúrgia del cos» que, d’entre altres, col·labora al 
CCCB. I al grup «Peripècies» de la Sala Beckett  que han estrenat 
Fantasmes i IF-FI (aquesta última publicada per la Sala Beckett).

QUI SOM

A la seva feina, explora de manera multi 
disciplinar, la dramatúrgia ( llenguatge), 
l'arquitectura  (espai), i la dansa ( cos) 

Marián de la Chica



“Que es la vida, un frenesí,
Que es la vida, una ilusión,
Una sombra, una �cción,

Y el mayor bién es pequeño, 
Que toda la vida es sueño,
Y los sueños, sueños son.” 



Aquesta nova obra de la companyia La Mistèrica per a un 
actor-músic, apel·la al poder de la música, la paraula, el cos i 
els objectes a escena, per endinsar-nos al nostre «Mundo».  
Amb el soliloqui més famós del drama espanyol de fons, el 
protagonista encarna a un actor-músic, un xaman, una dona i, 
el més aventurat de tot, s’encarna a sí mateix. Es a dir, a 
l’escenari, no sabem el que és veritat i el que és mentida. Segis, 
de manera fragmentada i sense un ordre aparent, dubta de la 
vida, la presència, la identitat, la nostra sort i la de les 
persones que ens van precedir.

Podem triar el nostre destí o, pel contrari, ja està escrit a les 
estrelles? Amb aquestes preguntes, Segis Mundo fa un viatge 
que el transforma. Sostingut per la mirada del públic, transita 
pel teatre, la música, l’espai i el cos.

Les lletres de les cançons i els textos es fonen en un contínuum. 
Els objectes prenen vida. L’espai es remou. El públic és 
interpel·lat. Es tracta d’un monòleg estructurat com 
seqüència-mosaic de fragments: cançons, sons, moviment, text, 
transformisme, ritual... que explora, amb rigor, maneres 
narratives no rígides on els límits es desdibuixen i les etiquetes 
no tenen gaire cabuda.

La proposta és de format molt senzill amb un únic actor-músic. 
Els objectes són pocs i, al mateix temps, molt importants com a 
�ls conductors de totes les capes que conformen l’obra: un 
piano electrònic amb un tamboret i una petita làmpada, un 
acordió, un balancí, un mirall de cos sencer, un penjador, una 
perruca i una copa.
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“morir o no morir, dubtós horitzó,
sofrir com un boig, futur ombrívol,
con�icte d’Èdip, engega a ta mare,

i vigila amb ton pare que no et talli un dit...
què hi foto aquí? Coses del destí...
vomito la ràbia, no em miris així!
esmaperdut, bagant pels racons, 

foto una becaina, orxata amb fartons...
mig atordit, trenco la bombolla

que ja m’incomoda, a pendre pel cul!
xup xurup, xup xurup, xup xurup, xup xurup”

“ No he sabut controlar aquesta bèstia meva 
que m’arrossega cap al fang, que al matí Dr. Jeckill

i a la nit Mr. Hide...”



Duració: 70 minuts
Mesures òptimes: 9 m x 8 m (adaptables)
Contingut híbrid que equilibra música,paraula i gestualitat
Sense escenogra�a  
Muntatge ràpid i lleuger
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Com anar passejant, com una ànima errant,
per un món de malsons, on l’abisme t’espera

al fons a mà dreta...
però de sobte una estrella se’m posa al davant

i em diu a cau d’orella que he estat atrapat
en un corral d’ovella...

focs arti�cials, del meu pit explotant,
un renéixer radiant, SUPERGUAI de la VIDA

que avui em sento genial...
és l’orgasme de viure, un orgasme constant,

només hi has d’entrar, hi has de con�ar,
deixar-te arrossegar...
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