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SINOPSI

És possible una revolució?
Fins a quin punt cal obeir?
Quanta violència estàs disposada a 
suportar?
Duració: 75 min. 
Públic: adult
Disposició escènica: 2 bandes (adaptable)
Idiomes: Català, Castellà, Anglès i Alemany

Turba és una peça escènica a cavall entre el documental i la
ficció que gira entorn del fenomen revolucionari.

Una investigació antropològica i escènica a partir de dues preguntes: què 
pot fer un cos, què poden fer molts cossos? Un eix que es ramificaria des-
prés en noves preguntes: què cal perquè succeeixi una revolució? Quins 
són els referents que ens en parlen des del passat? Com hauríem de revo-
lucionar-nos ara? Hi estem disposats? Quina és la revolució del futur? Però 
sobretot: és possible una revolució sense cossos? Aquestes són només al-
gunes de les qüestions motor d’aquesta obra que tracta un tema d’una 
naturalesa tan àmplia i inabastable que resulta impossible oferir respostes 
conclusives sense entrar en el terreny de la ficció. Precisament aquest és 
el desig de Turba: generar preguntes, mobilitzar l’interior de l’espectador i 
tractar de propiciar un pensament col·lectiu en aquests temps de distància
social.
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FOTOS
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TEASER

TEASER: 
https://youtu.be/Ug3qtka4A3Y
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FITXA ARTÍSTICA a

Creació col·lectiva de
Mos Maiorum (Mariona Naudin, Ireneu 
Tranis i Alba Valldaura), amb
Nicolas Chevallier, María
García Vera, Clàudia Vilà i
Guillem Llotje

Coordinació artística
Guillem Llotje i Mariona
Naudin

Dramatúrgia
Nicolas Chevallier

Espai escènic
Clàudia Vilà Peremiquel

Coordinació tècnica
Carles Borràs

Il·luminació
Dani Miracle

Disseny de so
Guillem Llotje

Diseny de vestuari
Joana Martí

Mirada externa
Maria García Vera i Mònica Almirall

Recerca
Pau Carratalà

Producció executiva
Haizea Arrizabalaga i Aixa González

Distribució
Mery De Lorenzi

Coproducció
Mos Maiorum, Teatre Lliure i 
Festival Temporada Alta

Amb el suport de
Graner - Centre de creació de dansa i 
arts vives, Terrassa arts escèniques i
OSIC - Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de
l’INS Vila de Gràcia i Esbart Ciutat 
Comtal

Agraïments
Gonçal Mayos, Núria
Solanas i Lacera, Jordi Vilà i a tots els 
Turbàtics



Alba Valldaura

Actriu llicenciada en interpreta-
ció d’art dramàtic i postgraduada en 
educació en el teatre per l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Comença la seva 
trajectòria d’estudis teatrals el 2005, 
combinant-ho amb el treball d’actriu 
en companyies infantils i d’àmbit fa-
miliar com; Pentina el gat, l’empresa 
GAAC de Terrassa i País de Xauxa. En 
el 2010 col·labora en la producció Ga-
ratge d’Or de la companyia alemanya 
Familie Flöz. En el 2011 treballa com  a 
actriu en l’obra “Un mes al camp” de 
Turguenev al Teatre Nacional de Cata-
lunya. El mateix any debuta al Liceu de 
Barcelona en l’òpera “Ariadne et Barbe 
blue”. Durant 2012, realitza una obra 
de creació pròpia basada en la història 
de la seva àvia “Iaia, memòria històri-
ca”, la qual segueix presentant actual-
ment per diferents llocs d’Espanya. 
Durant l’any 2016-17, treballa dins el 
projecte Mos Maiorum estrenat en el 
festival TNT 2017 de Terrassa. Octubre 
de 2018 estrena Llac, espectacle de 
creació pròpia juntament amb Nicolàs 
Carbajal, al Festival TNT de Terrassa.

Distribució:
gestioncultural.merydelorenzi@gmail.com

Companyia:
mosmaiorum.teatre@gmail.com

Producció:
haizeagestiocultural@gmail.com

www.mosmaiorum.info

CONTACTE


