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Quantes vegades hem pogut escoltar bombolla

immobiliària a les nostres vides?

A la tele, a la ràdio, als diaris, per tot arreu

trobem dia rere dia, notícies sobre l'habitatge.

Sobre el nostre habitatge. La Bombolla

immobiliària a Espanya es defineix com la

sobrevaloració dels actius immobiliaris iniciada

el 1999 fins a l'actualitat, produïda per un

període especulatiu i fomentada pels baixos

tipus d'interès. Així doncs, les nostres ciutats i

barris es troben envoltats dedesnonaments,

preus increïblement alts, pisos pastera,

gentrificació...

contextcontext



"QUÈ PASSA QUAN LES ACTRIUS, FINS I TOT LA MATEIXA DRAMATURGA DE LA PEÇA ES REBEL·LEN?

SORGEIX RENT ME BITCH. UNA PEÇA QUE ES POT DESCRIURE D'UNA MANERA FÀCIL, COM TOT:

"DURANT UNA HORA AQUEST TEATRE ÉS NOSTRE (DE MANERA METAFÒRICA, PERQUÈ AMB AQUEST

PANORAMA, MAI SEREM PROPIETARIS DE RES) AIXÍ QUE ANEM A LLOGAR-HO!". AIXÒ ÉS UN

HOMENATGE A TOTS AQUELLS QUE TENINT UNA CASA O NO, PAGANT UN LLOGUER O NO, NO TROBEN

EL SEU LLOC ENEL MÓN.

A RENT ME BITCH els intèrprets es topen amb una realitat: tenim espais sense ús i gent sense

casa. RENT ME BITCH parla de la necessitat d'un habitatge, de com s'especula i es manipula

sobre un bé tan bàsic com una llar. Una obra que, a més, també tracta i evidencia la

construcció de la peça en si. Tots aquests temes es treballen des de l'honestedat dels

integrants de la companyia, combinant la nostra pròpia vida amb Britney Spears com a

banda sonora oficial.
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ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES SOBREÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES SOBRE

L’ESCENARIL’ESCENARI

REPENSAR EL LLENGUATGE ESCÈNIC. JOC AMBREPENSAR EL LLENGUATGE ESCÈNIC. JOC AMB

LA FICCIÓ-REA LITATLA FICCIÓ-REA LITAT

REIVINDICACIÓ DEL DRET A L'HABITATGE.REIVINDICACIÓ DEL DRET A L'HABITATGE.  

  DENUNCIA DE L'ESPECULACIÓDENUNCIA DE L'ESPECULACIÓ  

EL PÚBLIC COM A PERSONATGE: GENERAR UNAEL PÚBLIC COM A PERSONATGE: GENERAR UNA

EXPERIÈNCIA ÚNICA I IRREPETIBLE A CADAEXPERIÈNCIA ÚNICA I IRREPETIBLE A CADA

FUNCIÓFUNCIÓ





Dramatúrgia

 Marina Salas 

Direcció 

Vicente Villó  i Marina Salas

Interpretació 

Laura Williams i Eva Santandreu/Jasmina Ferrer

Disseny  musical

Britney Spears

Disseny d’il·luminació 

Albert Vizcarro

Producció 

 Las Primas de Bárbara

Gènere

Nous llenguatges

Durada

55 minuts
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Las Primas de Bárbara és una companyia jove amb seu a Mallorca que neix al 2019 amb la

necessitat de generar nous discursos i explorar diferents estètiques teatrals.  La seva

primera producció, "Rent me bitch", fou l’espectacle guanyador de l’Art Jove 2019, en la

modalitat de dramatúrgia. La peça es va estrenar el passat octubre 2020 al Teatre Mar i

Terra, dins el programa Escena+ de l’Ajuntament de Palma. A més, també els hem vist

engrescats en diferents projectes com “Està Encallada”, peça de microteatre, “Potser Mola”,

revista digital d’arts escèniques que compta amb el suport de la Conselleria d’Afers socials

del Govern de les Illes Balears, o “Els col·loquis de Potser Mola”, espais de reflexió amb el

públic després de les funcions teatrals, entre d’altres. Així doncs, el col·lectiu és caracteritza

per la constant formació dels seus integrants, la proximitat amb el públic, i la recerca continua

amb el seu entorn social, polític i personal.

La companyiaLa companyia





La companyia

La companyia

Marina Salas Burguera (Mallorca, 1996)  és graduada en  Art Dramàtic a l’Escola Superior d’Art

Dramàtic de les Illes Balears. Ha completat la seva formació a la Hochschule für Künste im Sozialen

d’ Ottersberg (Alemanya), a la Sala Beckett de Barcelona i a la Universitat de Barcelona amb un

Postgrau en gestió i producció d’espectacles i festivals. En l’àmbit de la dramatúrgia ha escrit

diverses peces breus com Jo sóc la Cifuentes, estrenada al Festival Nunart de Barcelona, Buid-Or,

basada en textos de Wajdi Mouawad, o la peça infantil En Jordi era el drac.  Va ser guanyadora del

premi Art Jove de dramatúrgia 2019 amb l’obra Rent me bitch, estrenada al Mar i Terra, i produïda

per Las Primas de Bárbara. Durant el 2019 també va ser seleccionada en el programa Ficcions, del

Teatre Principal de Palma, pel que va escriure la seva primera peça per públic adolescent, Latituds.

Ha fet feina com ajudant de direcció a Antígones 2077 de la productora WeNeverSleep. 

En l’àmbit de la gestió i producció cultural ha desenvolupat la tasca en diferents programes com a

les residències artístiques 2020 Teatre del Mar, les Jornades Professional de FIET 2020, el projecte

“Ajut a l’Escriptura Guillem d’Efak” o la revista digital Potser Mola, entre d’altres. A més ,des del 2019 és

presidenta de l’Associació de dramaturgues i dramaturgs de les Illes Balears, encarregant-se de la

gestió de la Setmana de la dramatúrgia.



La companyia

 Vicente Villó (Màlaga 1993) és graduat en  Art Dramàtic a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les

Illes Balears. Ha completat la seva formació a la  ESTC (Escola de Teatro e Cinema) de Lisboa, a la

Sala Beckett de Barcelona i amb professors de nivell nacional com ara amb Rafael Ruíz i Helena

Ferrari a Estudio Schinca i amb Ana Estrada (tècnica FitzMaurice) i de nivell internacional com

Philippe Peychaud (Escola Jaques Lecoq de París) o Pau Arán, Ballarí de la Tanztheater Wuppertal

Pina Bausch. Com actor ha participat en muntatges com ara Està Encallada, dirigida per Marina

Salas, El despertar de la primavera de Frank Wedekind dirigida per Joan Manuel Albinyana;

Souvenir una creació col·lectiva dirigida per Joan Fullana; Peces breus de Joël Pommerat dirigit

per Mateu Grau; Rehorove Variaçoes dirigit per Jean-Paul Bucchieri i Centro Durkheim de creació

col·lectiva amb la companyia Dame Veneno. En l’àmbit de la direcció escènica ha dirigit, Ora pro

nobis, text de Joan Tomàs Martínez, una peça breu integrada dins Nits de Teatre Breu, i ha estat

ajudant de direcció a Rent me bitch, producció de Las Primas de Bárbara.
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La companyia

 Laura Williams (Mallorca, 1996) és graduada en

Art Dramàtic a l’Escola Superior d’Art Dramàtic

de les Illes Balears. 

A més, completà la seva formació professional

com a ballarina de dansa clàssica professional

al Conservatori de Mallorca. Com actriu ha

format part de muntatges com Ocells dirigit per

Maria Bauçà, El despertar de la primavera dirigit

per M. Albinyana i Rent me bitch de Las Primas

de Bàrbara.  

També ha fet feina com docent de teatre i

dansa a l’Escola de Teatre Musical Max, i a

l’Escola de dansa Carmen García. En l’àmbit de

l’animació sociocultural ha fet feina a l’empresa

“Mon de colorins”.
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companyia
 Eva Santandreu (Mallorca, 1990) Graduada

en art dramàtic per l'ESADIB. Inicià la seva

carrera fent obres de teatre infantils i

animacions amb la companyia Set d’Art. La

seva formació començà al Teatre

Municipal de Palma on va representar

Croades de Michel Azama estrenada al

Teatre Catalina Valls, sota la direcció de

Magdalena Tomàs.

Actualment es troba amb Galeria

d’Artefactes com assistent de dramatúrgia

a J.M. Albinyana i com actriu a la cia.

Ovnipresents amb la peça “Un año más”.

La companyia



Contacte i més informacióContacte i més informació
Contacte distribució:

info@cultural-ment.com | 60582742

Contacte companyia:

lasprimasdebarbara@gmail.com | 639210131

 

 

 

www.lasprimasdebarbara.com

 @primasdebarbara
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