
de  Mario Rebugent i Mònica Balsells.

A partir del treball de:

Berta Peña, Carla Griñó, Laura Lara,
Lidia Rodríguez, Mònica Balsells i Nina Salvador.

Cia. La Saura
Amb la col·laboració de la Troubles.

cialasaura@gmail.com
@cia.lasaura



“Debemos aprender ante todo a estar de acuerdo.
Muchos dicen que sí, pero en el fondo no están de acuerdo.

A muchos no se les pregunta nada,
y muchos están de acuerdo con lo equivocado.

Por eso debemos aprender ante todo a estar de acuerdo.”

Bertolt Brecht

Un hobbie? Dormir.

Pepa Flores, Marisol



‘‘... Miedo
Pero en España la democracia es fuerte.’’

DEMOCRAZY: historia, mitos y versiones de la transición

española, tracta del procés que va patir el país després de la

mort de Franco. Combinant el documental i la comèdia,

repassa els episodis més importants d'aquest període de la

història d'Espanya i es qüestiona la fortalesa de la seva

democràcia.

Democrazy que parteix com a exposició performativa

s'endinsa, de mica en mica en el codi brechtià. Amb només

dues taules, dos peus de micro, una cadira i uns projectors,

les sis intèrprets s'endinsaran en l'exposició i la recreació

d'algun dels moments més emblemàtics de la transició (el 23 -f, el referéndum de

la constitución o el nu de la Marisol a la portada del interviu.).

La peça, va acompanyada en tot

moment d’un pla pedagògic, i és que

tant per contingut com per forma,

creiem que l'obra és més que

recomanable per  a joves i instituts.

Amb aquest projecte La Saura vol

donar un altaveu al discurs crític,

desacomplexat i alhora complex de les

noves generacions davant de la història

i la democràcia.

cialasaura@gmail.com
608628809



DEMOCRAZY desconstrueix la història de la

Transició, la presenta d’una manera innovadora

i didàctica i, mirant-nos a la cara, ens pregunta

si els pactes que en deriven segueixen tenint

vigència avui en dia.

cialasaura@gmail.com
608628809



La companyia.

Moguts per l'esperit d'Ensemble i, per tant, partint des de

l'experimentació, La Saura és un col·lectiu barceloní que busca

generar un espai en la indústria investigant noves maneres de fer,

revolucionant el teatre i apropant-lo a nous públics.

Amb ganes de seguir investigant més a fons el projecte que els ha unit, les convencions

brechtianes, l’estètica performativa i moguts per l’esperit musical dels anys vuitanta,

decideixen apostar pel projecte de DEMOCRAZY un cop �inalitzada la funció al Teatre

Eòlia.

Actualment, la companyia està formada per Mario Rebugent, Mònica Balsells, Lidia

Rodríguez, Carla Griñó i Sara Font; i compta amb la col·laboració de Berta Peña, Laura

Lara, Sol Carner i Irene Queralt.

Fitxa artística.

Dramatúrgia i documentació:

Intèrprets:

Coreogra�ies:

Projeccions:

Llums:

Gra�isme:

Tècnic de gira:

Una producció de:

amb la col·laboració de:

Distribució:

Comunicació:

Agraïments:

Mario Rebugent i Mònica Balsells

Mònica Balsells, Berta Peña, Lidia

Rodríguez, Sara Font, Laura Lara i

Sol Carner

Berta Peña, Sol Carner i Sara Font

Irene Queralt

Jon Kieb

Lidia Rodríguez

Jon Kieb

La Saura

La Troubles

Sara Font i Carla Griñó

Lidia Rodríguez i Mònica Balsells

Eòlia, Carolina Llacher, Víctor Gil,

Nina Salvador i Solcire Studio

cialasaura@gmail.com
608628809



Referents.

Per tal de treballar l'estètica anteriorment explicada, DEMOCRAZY s’inspira en les

companyies de teatre Animalario (Urtain de Juan Cabestany), Teatro del barrio (El Rey,

Alberto san Juan) i  José y sus hermanas (Los bancos regalaban…).

Per altre banda ens inspirem en l'estètica que desprenen grans cares conegudes que van

marcar l’època de la Transició Espanyola. Marisol, Lola Flores, o la icona de la festa i la

celebració Rafaella Carrá.

cialasaura@gmail.com
608628809



Fitxa tècnica.

Durada:

Idioma:

Format:

Escenari:

Target:

Gènere:

Hores muntatge:

Hores desmuntatge:

70 minuts

Castellà i català

Petit mitjà

6x6 (Mínim)

Adult (A partir de 14 anys)

Teatre polític

3 hores

1 hora

L’ equip.

Mario Rebugent
Dramatúrgia, Direcció i Producció

Estudiant de direcció i dramatúrgia a EÒLIA - ESAD,

després d’haver fet una pausa en la seva formació actoral

on ha cursat els dos primers anys del pla de formació

actoral l’estudi Nancy Tuñón - Jordi Oliver, i el primer any

de la micro formació en dansa a ESDM.

L’any 2016 s’inicia en l'àmbit de la producció teatral de la

mà de la companyia gironina LOG OUT Teatre. Amb ella ha estrenat 3 espectacles,

“l’Home gras” (Autoria i direcció), “Valerie” de Guillem Lloret (Producció) i “Apnea” dirigida

per Ferran Joanmiquel en la qual adopta els rols d’autor i intèrpret.

L’any 2017 treballa amb el cineasta gironí Pere Vila en la direcció del �ilm “El Vent és això”

(Temporada Alta, Girona, Black nights Film Festival de Tallin i Festival D’A de Barcelona).

cialasaura@gmail.com
608628809



Mònica Balsells

Dramatúrgia, Intèrpret, Comunicació i Producció

Actualment cursant Art dramàtic a Eòlia, a Barcelona. Ha

cursat Clown amb “Los síndrome” a Barcelona, un curs

de comèdia a la Nancy Tuñón amb la Reichel Delgado i ha

fet workshops d’interpretació a Los Angeles i a Zurich

amb TCE.

En teatre ha participat, a “DEMOCRAZY” (2021) dirigida

per Mario Rebugent i Víctor Gil, “Revolta de bruixes” (2021) dirigit per Mara Fernández i

Mario Rebugent i també una adaptació de “Medea” (2019) dirigida per l’Imai Adalid i la

Judit Cruellas. En l’àmbit audiovisual ha participat a “Breathe”, un curtmetratge dirigit per

Paul Carr, també a “I want my mummy back” (2019) i “Andy Mack”, ambdues dirigides per

Adrian R’Mante.

Lidia Rodríguez

Intèrpret, Comunicació i Producció

Estudiant d'Art Dramàtic a Eòlia ESAD actualment.

Realitzà el batxillerat artístic escènic a l’escola Granés a

més de rebre formació com a ballarina a Star Dance

Studio en clàssic, contemporani, jazz i hip hop

(competició). També compta amb formació en cant amb

Laura Bernaus i Mone Teruel.

En l’àmbit teatral, l’hem pogut veure a “Salvació” a la

Sala Beckett dirigida per Pau Roca; “Chicago el Musical” al Teatre Eòlia dirigit per Davo

Marín, Irene Hernández i Mireia Gubianas i també al Teatre Eòlia amb “Hamlet” de Laura

Giberga i “DEMOCRAZY” de Mario Rebugent i Víctor Gil. Compta amb experiència en

anuncis com H&S, Nike, Adidas, etc. També ha participat al curt “Catarsis” dirigit per

Gerard Candeal i “El cas de Jana Torres” fent el paper de Laia.

cialasaura@gmail.com
608628809



Sara Font

Intèrpret, Coreogra�ia, Distribució i Producció

Estudiant d’Art Dramàtic a Eòlia ESAD i de doblatge a

l’escola Trentaycinco milímetros.

En teatre l'últim que ha fet ha estat “Good Mourining!”

dirigida per Leo Syke i representada a The Barn Theatre

(Londres). També l’hem vist al teatre Eòlia amb “Revolta

de Bruixes”, amb el paper de So�ía, dirigida per Mario

Rebugent i Mara Fernández.

Cinematogrà�icament ha realitzat un Spot publicitari, per la marca Ovoplus. La podem

veure a “Rars”un curt documental en el que va fer de cientí�ica, dirigit per Gerard López

Busquets. Complementàriament, des dels sis anys s’ha format en dansa i domina el

contemporani i el Funky-Jazz.

Sol Carner

Intèrpret i Coreogra�ia

Estudiant d’Art Dramàtic a Eòlia, cursant l’especialitat de

teatre musical. Formada en dansa clàssica, dansa jazz,

contemporània, claqué i hip hop des dels tres anys. Té la

titulació en dansa clàssica de la Royal Academy of Dance

de Londres. Formada en cant amb Laura Bernaus, Viv

Manning i Ángela Furquet.

Com a actriu, l’hem vist a la Mostra Jove d’Igualada amb “La Dama del Musical”, al

programa “De la foscor a la llum” de TV3, i al programa TAGS del Súper 3. Com a ballarina,

l’hem vist al videoclip de “La Gran Eufòria” del cantant Joan Dausà, al videoclip Fragilidad

dels cantants Ana Belén i David Escamilla, i a l’entrega de les Medalles d’Or de la

Generalitat de Catalunya. Ha guanyat concursos de dansa a nivell nacional i

internacional.

cialasaura@gmail.com
608628809



Berta Peña

Intèrpret i Coreogra�ia

Actualment estudiant d'Art Dramàtic a Eòlia, cursà el

batxillerat a l’Escola Granès Batxillerat. Formada des dels

set anys en dansa clàssica i contemporània a l’escola

Carles Ibáñez i Marisa Yudes. Formada en cant a Eòlia

amb Àngela Furquet i Clara Sallago.

En teatre l'hem vist al teatre Eòlia junt amb el Batxillerat

Granès, amb el musical “Chicago” i en les obres “Revolta de bruixes” dirigida per Mara

Fernández i Mario Rebugent i a “DEMOCRAZY” dirigida pel Mario Rebugent i en Víctor Gil.

Ha sigut actriu a l'àtic 22 del Teatre Tantarantana amb l’obra “Fedra, enamorada de la

moda juvenil”. Com a actriu i ballarina ha participat en les obres “Oi Néoi” (els nous) i

“Scrapbook 2021”, al festival “Grec” de Barcelona, dirigides per l’Albert Tolà i Constanza

Brncic.

Laura Lara

Intèrpret

Actualment estudiant d’ESAD Estudis Superior d’Art

Dramàtic a Eòlia, Barcelona. Experiencia teatral en les

representacions de pràctiques de “O� Èlia” (2019) dirigida

per la Sara Sors, “La Nova Estètica” (2020) dirigida per

l’Adrià Masbernat i “DEMOCRAZY” (2021) dirigida pel

Mario Rebugent i en Víctor Gil.

cialasaura@gmail.com
608628809



DISTRIBUCIÓ
Sara Font · 608 58 35 85

Carla Griñó · 636 611 462

cialasaura@gmail.com

COMUNICACIÓ
Lidia Rodríguez · 677 242 488

Mònica Balsells · 689 724 075

cialasaura@gmail.com

@cia.lasaura


