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Sinopsis

Manolo és extremeny, però fa 50 anys que viu a Catalunya, concretament a l'extrarradi barceloní: L’Hospitalet de Llobregat. La seva filla Marisa ha vingut des de 

Saragossa, on viu actualment, perquè està molt preocupada per ell. Últimament no sembla ser el mateix i actua d'una manera estranya. Per això, Marisa decideix 

portar-lo a unes sessions de Psicodrama perquè tractin el seu problema. Marisa creu que el seu pare s'està tornant boig perquè diu que és català.
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Els Altres Catalans. Les Mateixes Fronteres

Catalunya sempre ha sigut un país migratori. Hem vingut, hem marxat i hem tornat. Les generacions d’avui en dia estan marcades per l’arribada d’immigrants 

vinguts d’arreu d’Espanya durant els anys 60 i 70 Catalunya. Aquelles famílies es van instal·lar en barraques i suburbis a les afores de Barcelona. Una Barcelona 

emergent, que Paco Candel va saber retratar en el vigent assaig Els Altres Catalans. Avui en dia ja no són extremenys o andalusos els qui venen, sinó sirians, 

marroquins, subsaharians… I són els nets d’aquells avis que van venir fa 50 anys els qui marxen en busca de fortuna a Londres o Berlín. Vivim temps convulsos, 

però la història segueix sent la de sempre: Tothom busca el seu lloc en el món. Qui sóc? A què pertanyo? Què és la família? Què és la Pàtria i quin sentit té? 

Aquestes són algunes de les preguntes que ens fem a l’obra, i qui sap si a través de la relació d’un pare amb la seva filla, les podrem resoldre.
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El Psicodrama és un tipus de teràpia grupal, inventat pel psicòleg J. Levy Moreno, que consisteix en la representació d’escenes per part dels pacients, on 

tots fan diferents personatges segons l’escena que s’estigui representant. La idea és que a partir d’aquestes representacions, els pacients puguin arribar a treure 

conclusions sobre el que els hi passa. És a dir, el teatre com a forma de teràpia.

Teràpia en el teatre
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El Públic i la Teràpia

L’obra es desenvolupa al llarg de vàries sessions de Psicodrama. La posada en escena de l’obra és extremadament senzilla. Tant sols unes cadires on els actors 

s’asseuran i parlaran. Actors i públic, perquè el públic també forma part del grup de teràpia, com si fossin autèntics pacients. Això donarà peu a que el públic 

participi en vàries escenes de l’obra.
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La Companyia

Tot va començar en un petit bar de l’Eixample el 2 de juliol del 2011. Dos menjadors, una cuina, dos magatzems… 5 obres de teatre de 15 minuts representades 
simultàniament en 5 espais reals. El primer Pentateatre Atòmic. El que va començar com a un espectacle alternatiu i innovador en un local de Barcelona, va 
esdevenir en una companyia de teatre, especialitzada en el teatre de proximitat i contacte directe amb el públic. 

Després de 3 edicions del Pentateatre Atòmic, la companyia es va decidir de passar del curt al llarg. Això sí, mantenint l’essència dels anteriors espectacles, indagant 
en les possibilitats escèniques que ofereix treballar en espais no convencionals. El 2014 neix Tras la Puerta a l’Hotel Acevi Villarroel de Barcelona.  

El 2016 resulta un any molt productiu per la companyia. Seguint amb la idea de teatre de proximitat, Xarnegos, fa temporada a l’Almeria Teatre durant 8 setmanes 
amb gran èxit de crítica i públic. Després arriba el torn de El niño de la tele. En aquesta ocasió es deixa de costat la ficció per donar pas al Teatre Documental, narrant 
la història real d’en Rubén Ramírez, un nen que es va fer molt famós durant els anys 90 amb les seves imitacions. L’espectacle és una co-producció entre la Sala 
Flyhard i Pentateatre. Degut a l’èxit de la proposta, l’espectacle ha tornat a ser programat per la temporada 16/17. El 2016 també s’obre la porta a Madrid. Tras la 
puerta es programa en temporada al Teatro del Barrio.
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L’Equip

29 anys. Guionista de TV, dramaturg i director de teatre. Llicenciat en Comunicació Audiovisual a la Universitat Ramon 

Llull. Master de Guió en Cinema i TV al Taller de Guionistes. Ha treballat com a guionista en programes de TV 

com Alguna Pregunta Més? o Oh Happy Day, entre d’altres. Ha dirigit durant 3 temporades el programa d’humor Top 

Trending Tele a La Sexta. Ha tocat tots els gèneres, des de concursos, realities, programes d’humor, passant per la 

codirecció d’un documental i escrivint ficció per a la televisió. El juliol del 2011 crea junt amb en Josep M. Riera i Raül 

Z. Méndez la companyia de teatre Pentateatre, en la que a més de dirigir, escriu peces curtes com El Narrador, Crisis, 

La Nit dels Petons… explorant diversos gèneres i dramatúrgies. Al 2014, s’enfronta per primer cop a l’escriptura d’un 

text teatral de format llarg, Tras la Puerta, amb la que acabarà fent temporada a Barcelona i a Madrid (Teatro del 

Barrio). El 2016 estrena Xarnegos a l’Almeria Teatre i El Niño de la Tele a la Sala Flyhard.

L’autor i director - MARC GONZÁLEZ DE LA VARGA

Manolo - CAMILO GARCÍA

Camilo Garcia neix a Salamanca però els seus pares emigren a Barcelona on té lloc gairebé tota la seva vida professional. 

Estudia a l'Institut del Teatre i comença com a actor en les companyies de teatre independent. Estrena muntatges d'obres de 

Brecht, Shakespeare, Goldoni, Plaute, Miller, Lorca, Alberti, etc. El seu debut teatral important el realitza amb Mirandolina de 

Goldoni en la companyia de Juan Guerrero Zamora / Núria Torray. Més endavant actua al Teatre Lliure, Espanyol de Madrid, 

TNC, Focus, Festival Grec, Temporada Alta, etc. Són de destacar: Ivanov de Txèkhov al Mercat de les Flors, La tempestat de 

Shakespeare amb la companyia de Núria Espert i en la versió de Calixto Bieito. La mort d'un viatjant de Miller. Un marit ideal 

d'Oscar Wilde. Luces de Bohemia de Valle-Inclán, etc. Dirigit per grans directors com Mario Gas, Ricard Salvat, Josep Maria 

Mestres, Calixto Bieito, Ariel García Valdés, Oriol Broggi, etc. Des de principis dels anys setanta es dedica intensament al món 

del doblatge cinematogràfic. Ha doblat a grans estrelles de la cinematografia: Harrison Ford, Anthony Hopkins, Gene 

Hackman, Tommy Lee Jones, Tom Wilkinson, Nick Nolte, Jack Nicholson, Gerard Depardieu, etc. Actualment alterna la seva 

tasca en el doblatge amb l'actuació en el teatre, exercint tasques pedagògiques en cursos, conferències i en recitals poètics i 

de textos dramatúrgics clàssics i contemporanis. 
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Marisa - ROSER BATALLA

Debuta en el teatre amb Dagoll 
Dagom amb l’espectacle El 
Mikado. Després la seva carrera 
ha estat un autèntic cohet, amb 
g a i r e b é u n a t r e n t e n a 
d’espectacles a les esquenes. 
La disputa (1988), Fantasio, Mar 
i cel, Snoopy, el musical (Premi 
Actriu de Repartiment AADPC 
1992), Flor de nit, Un ratolí, un 
gat, un canari i una boa a 
l’armari de Rena Llucot (menció 
especial Premis de la Crítica 
1993), Historietes, Pel davant i 
pel Darrere, Company, Fuita, 
Sota el Bosc Lacti, L’augment, El 
temps de Plank , La dona 
incompleta, The Full Monty, El 
Mètode Grönholm (nominada a 

Premis Butaca 2003), Primera 
Plana, Casa de Nines, No són maneres de matar una dona (nominada a Premis 
Butaca 2004), Des de l’ombra, Mamma mia!, Trueta, M’agrada molt el que fas, El 
principi d’Arquimedes, El don de las sirenas, Coaching i Fronteres. En TV 
destaca la seva participació en dues de les sèries més mítiques del país, 
Nissaga de poder i El cor de la ciutat. També ha treballat en cinema, El virus de 
la por i ha traduït i adaptat textos com Snoopy! el musical, Están tocando 
nuestra canción, Sweeney Todd (Premi Especial de la Crítica 1995 i Premi FAD 
1996), Chicago, T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré, A little night music, The 
Full Monty, Into the woods, Un roure, Hair, Grease, Follies o Marry me a little.

Txell - MARTA ARAN
L l i c e n c i a d a e n 
Interpretació per l’Institut 
del Teatre. Anteriorment, 
estudia dansa a l’escola de 
José de la Vega, teatre 
musical a l’escola Memory 
i també interpretació al 
Col·legi del Teatre. Entre 
els seus treballs com a 
actriu destaquen:  Sota la 
ciutat dirigida per Llàtzer 
Garcia (Teatre Lliure’16); 
L’any dels 30 dirigida per 
L a r a D í e z ( T e a t r e 
Gaudí’16), Petits Monstres 
dirigida per Marilia Samper (Villarroel’15), La Pols dirigida per Llàtzer Garcia 
(Sala Flyhard’14, Villarroel’15 i a Madrid, al Teatro Fernán Gómez’16), La Terra 
Oblidada dirigida per Llàtzer Garcia (Sala Flyhard i Sala Atrium ’12), Corrieron 
por mis venas dirigida per Victor Sánchez (Tabacalera de Lavapiés’12), Closer 
dirigida per Marta Noguera (Mostra de Teatre BCN’11), No ens matarem amb 
pistoles dirigida per Victor Sánchez (Teatre Lliure’12), L’última vedette del 
Molino d’Aleix Aguilà (Nau Ivanow &#39;11), Ens hauríem d’haver quedat a 
casa  dirigida per Llàtzer Garcia (Temporada Alta ’10, Sala Muntaner),  entre 
d’altres.
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Ricardo - Albert Eguiazábal
Albert Eguiazábal porta establert a Barcelona des de 2001 i gairebé des de la seva arribada va encadenar 

produccions teatrals independents. La seva formació va començar a l'Argentina i va continuar a Barcelona. Es 

poden destacar les seves participacions en la companyia La Quadra Màgica (Nerón, Prometeu encadenat), 

Grup Comediarte (La espera, Huelga de sexo, Terror y miserias del Tercer Reich), Pentateatre (El Narrador i 

Crisis) i la companyia de formació pròpia T'exto de menos (¿Quién, yo?, Los calzoncillos de Superman). També 

ha tingut certa presència en el terreny cinematogràfic amb la participació en diferents curtmetratges.

Compta  amb  un llarg  recorregut  en el teatre,  amb  4 anys  en 
escena al Teatre Llantiol i guanyadora de 3 concursos de  
monòlegs d’humor de creació pròpia. Entre les seves 
participacions teatrals, destaquen Crisis  i  El pijama del sr. 
N a d i e , d i n s l ’e s p e c t a c l e Pe n t a t eat re A t ò m i c  d e l a 
companyia Pentateatre. També participa a l’obra Savannah Bay 
de Marguerite Duras. 
Ha treballat en més de 50 curtmetratges, protagonitzant-ne uns  
20. En televisió i publicitat destaquen l’spot per la Marató de la 
pobresa de TV3, els llargmetratges Evelyn d’Isabel de Ocampo i 
Transeúntes de Lluís Aller. Premi a la millor actriu pel 
curtmetratge Olvido al The Curts Festival, Primer Festival 
Internacional de Cortometrajes de Puçol (Valencia 2012).

Antonia - Alzira Gómez
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Qué dice la Crítica?

Jordi Bordes - El Punt Avui y Recomana.cat

El temps apassionant i, per moments, esgotador del "procés català" ha suposat un creixement d'obres de teatre amb referències històriques. Des de les 

de 1714, a les d'una història més recent com la de Cambó / Companys. Ara, Marc González de la Varga planteja una arrencada que arrela en el concepte 

que "és català aquell que treballa i viu a Catalunya", on sigui que hagi nascut. Però és només un miratge (molt còmic i afinat) que desemboca, realment, 

en els sentiments personals d'una mare i d'un pare. I de com els identifiquen altres persones en un espai insòlit com és una teràpia de grup, liderada per 

un especialista argentí, que li agrada comunicar-se en català i castellà. 

La proposta integra un grup d'actors molt heterogeni. Des d'unes contrastades Roser Batalla i Alicia Porta a espectadors que reben l'impacte del 

muntatge des de les butaques dels participants. D'entrada hi ha un aire còmic, d'improvisació tot i comprometre mínimament els actors accidentals. En 

realitat, la peça va guanyant solvència i densitat, generada l'empatia amb els personatges principals, s'acaricia l'ànima i estremeix l'emoció. Molt 

recomanable per als que viuen on van néixer o no, però també per a tots aquells que tenen els pares ben presents o absents. Perquè Xarnegos parla, en 

realitat, de les vides íntimes i equivocades d'uns ciutadans normals mirats des d'un microscopi. I des d'aquesta òptica, les banderes, els himnes i la rauxa 

apareixen desenfocats. Tot un encert. L'autor ha gosat ser sincer i donar una mirada que és ben real, alhora que contradiu les pors aquelles de "trencar 

Catalunya o trencar Espanya". La política queda fora, certament, d'aquest consultori de pega.

Xarnegos és una mirada sobre la identitat, la llengua i la immigració que connecta amb l'anomenat teatre social i que amb el suport d'una grandíssima 

Roser Batalla, ofereix un fresc humà tan divertit com emotiu. Aixecada sobre l'esquema d'una teràpia de Psicodrama, barreja intèrprets professionals 

amb altres aficionats i gràcies a una ordenada direcció d'actors, Marc González de la Varga aconsegueix una veritat i autenticitat difícil de trobar en 

produccions més formals i exquisides. Barreja, doncs, ofici amb espontaneïtat per parlar dels sentiments. I arriba. Transmet amb claredat el vertigen de 

qui ha d'immigrar a la recerca d'una vida millor i la sinceritat de l'agraïment a la terra d'acollida. Sentiments extrapolables segur al drama de totes les 

migracions. Aquí no és qüestió d'excel·lència, sinó de veritat.

Santi Fondevila - Time Out
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CLIPPING
ARA - Xarnegos, un Psicodrama nacionalista



 

!12

EL PUNT AVUI/RECOMANA.CAT - Jordi Bordes

TEATRE DE BARCELONA - Exercici a l’argentina
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TIME OUT - Santi Fondevila
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LA DIRECTA - Ser o no ser català
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NUVOL - Psicodrama entre dues cultures´
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NACIO DIGITAL - Xarnegos, la teràpia nacional´
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El Diario.es - “Xarnegos”: Teràpia Psiconacionalista teatral
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SOMNIS DE TEATRE - Gemma Moraleda
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LLEGIR EN CAS D’INCENDI - Xarnegos a la recerca de la seva identitat
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CULTURA Y ALGO MÁS - Teatro sobre la identidad´
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EN PLATEA - Terapia de lo no tan absurdo
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Audios i Vídeos

CADENA SER - Entrevista amb l’actriu Roser Batalla i el director Marc   
   González de la Varga (veure aquí)

BEN TROBATS (El Punt Avui TV) - Entrevista amb l’actriu Roser Batalla  
                                         i el director Marc González de la Varga
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PENSIÓ COMPLETA (Badalona TV) - Entrevista amb l’actriu Alzira Gómez  
                                         i el director Marc González de la Varga
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XARNEGOS
CONTACTE

699 849 277 - pentateatre.produccio@gmail.com

PENTATEATRE.COM - FACEBOOK.COM/PENTATEATRE - @PENTATEATRE

Creació i Direcció - MARC GONZÁLEZ DE LA VARGA - Dramatúrgia - JORGE PAZ i MARC GONZÁLEZ DE LA VARGA  

Disseny Il·Luminació - DANI GUERRERO - Producció i Comunicació - ISIS LÓPEZ
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