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Qui són aquesta gent tan desesperada que arrisca 
la seva vida per arribar al nostre continent?

Ens ho mostra un grup d’actors que reprodueix 
en escena, amb la màxima veracitat, documents i 
entrevistes reals.

Més de 27.000 persones han mort des de l’any 
2000 al Mediterrani mentre miraven d’arribar 
a un continent on no els volen. Podem escoltar 
d’alguna manera les veus d’aquests migrants? 
S’hi han posat els membres d’un col·lectiu tea-
tral que ha fet entrevistes a Melilla, Nador, 
Tànger i Ceuta, entre altres ciutats frontere-
res, i que ara les converteixen en un espec-
tacle teatral en el qual els actors i actrius 
difuminen la seva feina deixant d’interpretar 
per passar a imitar de la manera més veraç els 
diàlegs mantinguts amb els testimonis. És el 
que s’anomena la tècnica del Verbatim, que ells 
apliquen en una sala buida on no hi ha cadires i 
on el públic es veurà desplaçat per tal de crear 
ambients de massificació, sorprès per l’aparició 
de personatges inesperats o seduït per la poèti-
ca que creen objectes i sons atmosfèrics diver-
sos. El fenomen de la migració, a escena.



Mos Maiorum és un espectacle de 
teatre documental basat en la 
tècnica de Verbatim. 

Un dispositiu escènic que tras-
llada directament a l’espectador 
a un costat i l’altre de la 
frontera presenciant, vivint, 
i coneixent en primera persona 
a testimonis i protagonistes 
d’aquest conflicte oblidat.

Tots els testimonis que apa-
reixen en l’obra són reals i 
van ser gravats en diferents 
viatges a la zona de Melilla, 
Nador, Tànger i Ceuta, així 
com a Barcelona i Màlaga, per 
l’equip de Mos Maiorum.

*Verbatim: A través d’entrevistes i 
gravacions sonores es crea una dra-
matúrgia on els intèrprets repro-
dueixen el més fidedigne possible amb 
totes les pauses, accents, imper-
feccions i matisos, creen un efecte 
de veracitat que difumina l’actor 
i transporta els testimonis de les 
gravacions, directament a escena.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ver-
batim_theatre



L’espai escènic està buit. El públic entra i se situa a l’espai de 
peu (a excepció d’alguna cadira per persones amb necessitat espe-
cial). De cop i volta tres persones se situen al mig de l’espai sota 
un llum zenital. Els tres intèrprets es col·loquen uns auriculars i 
reproduiran la peça d’àudio documental. Els intèrprets passaran a 
reproduir el més fidedigne possible la veu, textura i ambients dels 
testimonis registrats. 



També utilitzen altres recursos es-
cènics:

Treball amb l’espai i la llum 
per sorprendre a l’espectador amb 
l’aparició de testimonis per dife-
rents costats de forma imprevista. 
Alguns personatges recurrents poden 
aparèixer sempre en el mateix lloc 
per ajudar a reconèixer-los.
Moviments grupals de tots o part de 
l’audiència per crear ambients de 
massificació així com imatges de di-
visió o grup.
Objectes per a crear imatges poèti-
ques i sons atmosfèrics.

Vídeo i/o imatges per subratllar o 
crear contradicció dramàtica. La 
nostra aproximació estètica pre-
tén plasmar una atmosfera nua, crua 
i sense afegits. Aquesta intenció 
respon al desig de transmetre les 
veus dels testimonis de la forma 
més directe i real possible.



Creació i interpretació:
Ireneu Tranis, Alba Valldaura i Ma-

riona Naudín

Assessorament escènic:
Mònica Almirall

Espai escènic:
Clàudia Vilà

Il.luminació:
Pol Queralt

Producció:
Antic Teatre

Co-producció:
CAET-TNT

Companyia resident a Estruch de Saba-
dell, NunArt, La Poderosa, El Graner i 
Ajuntament de castellbell i el Vilar.
Amb el suport de LealLav de Tenerife

http://mosmaiorumteatre.wix.com/
mosmaiorumteatre

http://www.anticteatre.com/



Projecte guanyador del primer premi de “Caravana de Trailers ’15” dins 
el festival TNT

Estrena: 1 d’octubre a la Jazz Cava de Terrassa dins la programació 
del Festival TNT 2016



Ireneu Tranis
Actor nascut a Barcelona el 1984 
i llicenciat en art dramàtic per 
l’Institut del Teatre de Barcelona 
en l’especialitat de gest i objec-
tes.Ha treballat al Teatre Nacio-
nal de Catalunya en els espectacles 
“El Misantrop”, de Molière, dirigit 
per Georges Lavaudant i “Un mes al 
camp”, de Turgenev, dirigit per J. 
M. Mestres. També ha treballat a “La 
Riera”, de TV3, i en l’espectacle 
“Anthropos”, de Pep Pla, produït 
pel CAET (Centre d’Arts Escèniques 
de Terrassa). És membre fundador 
de la companyia “Criatures” i ha 
participat en espectacles com “Les 
Bodes” o la coproducció del CAER 
(Centre d’Arts Escèniques de Reus) 
“No Mataràs”. Actor a l’espectacle 
“El Baró dels Arbres” de Joan Arqué 
juntament amb Bufa&Sons. Estrenat a 
la Fira Mediterrània 2013. Actor i 
creador de l’espectacle “El Vene-
dor d’Històries”, que ha voltat per 
COS Reus, Al Carrer de Viladecans, 
Fira Mediterrània 2014 o Festival 
TNT entre d’altres.



Alba Valldaura
Actriu llicenciada en interpreta-
ció d’art dramàtic per l’Institut 
del teatre de Barcelona. Post- gra-
duada en educació en el teatre per 
l’Institut del teatre de Vic. Tre-
balla en el món de l’espectacle 
des de 2005 amb la Cia. Pentina el 
gat, l’empresa GAAC de Terrassa en 
l’ambit de teatre familiar.  Durant 
el curs 2010-2011, va estar parti-
cipant en la producció de Garage 
d’or de la Cia alemana Familie Flöz 
a Berlín. 
En el 2012 va estar treballant com 
actriu a l’obra de teatre “Un mes 
al camp” de Turguenev al teatre 
nacional de Catalunya. El mateix 
any va debutar al Liceu de Barce-
lona amb l’òpera “Ariadne et Barbe 
blue”. Durant l’any 2012, realitza 
una obra de creació pròpia basa-
da en la història de la seva àvia, 
Iaia memòria històrica, amb la qual 
viatja per tota Espanya i li permet 
crear la Cia. la Valenta on actual-
ment treballa com actriu i direc-
tora i ho compagina amb el treball 
de pedagoga teatral.



Actriu llicenciada en Art dra-
màtic (teatre físic i gest) per 
l’Institut del teatre de Barcelo-
na. Va seguir els seus estudis de 
teatre i dansa a Berlín i Buenos 
Aires. A més a més d’intèrpret i 
ballarina, ha participat en pro-
jectes de creació col·lectiva com 
a dramaturga i dirigit peces prò-
pies.  L’any 2012 el sou solo VIP, 
Homenatge a Severiano Naudin va 
rebre el Premi del jurat en el 
Festival 100o del teatre Hebbel am 
Ufer de Berlín. 
Ha treballat com a intérpret en tea-
tre, cine, televisió i col·laborat 
en projectes de dansa i performan-
ce a més a més de teatre físic i 
gestual.
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https://www.facebook.com/mosmaio-
rumteatre/


