
 
 

 



“TRAU” de Guillem Albà 

Benvinguts.  

Passeu, seieu, i deixeu-vos portar. 

Segurament no heu vist mai un món com aquest. 

I, segurament, encara que potser us recordi a algú,  

tampoc no heu vist mai un personatge com el que esteu a punt de conèixer. 

Guarda tot el que viu.  

Envasa i emmagatzema tots els moments abans que arribin al final.   

Moments inacabats.  

Sí, a mi el primer cop també em va sobtar. 

Relaxeu-vos i deixeu enrere tot el que heu viscut avui. 

Ara comença una altra història. 

 

 

Després dels èxits assolits amb “SKETCHOFRENIA” i “FLIRT”, GUILLEM ALBÀ 

presenta “TRAU”. Un espectacle visual, que viatja de la comèdia a la 

poètica, passant per l’absurd i el teatre de titelles. Guillem Albà ens 

sorprèn amb un espectacle tremendament visual i poètic, amb tocs d’humor i 

molt poc text, que s’allunya en estil, format i gènere dels seus anteriors 

treballs. Per fer-ho, ha comptat amb dues col·laboracions de luxe: Anna Roig 

(líder del grup Anna Roig i L’Ombre de Ton Chien), en la composició de la 

banda sonora original de l’espectacle, i Alfred Casas, en el disseny i 

construcció de l’espai escènic. Espectacle estrenat a FiraTàrrega 2012. 



 
 

[…] TRAU es una auténtica pieza de artesanía teatral. La interpretación 
de Guillem Albà es majestuosa, magistral, emocionante y conmovedora. 
No puedes dejar de prestar atención a sus movimientos, sus gestos, su cara, 
sus silencios, sus ruidos: la atención pasa por él. Cuenta con una preciosa 
escenografía, donde toda la magia está condensada. Una auténtica 
maravilla de espectáculo.  

Elisa Díez | Butaques i Somnis 
 

 
[...] Teatre d’ombres, d’objectes, de titelles, de clown, també, per 
traslladar l’espectador a aquest món tan particular. Una feinada en què la 
música i les llums són fonamentals i funcionen molt bé. Guillem Albà cerca 
una poètica pròpia creant imatges suggeridores. Recorda els espectacles de 
Philippe Genty de fa vint anys. [...] 

Santi Fondevila | TimeOut Barcelona 

 

 

[...] És, perquè us en feu una idea, com el famós Cirque du Soleil però amb 
petit format. L’artesania i l’amor amb que està fet t’emocionen en cada 
instant, i no deixen que apartis la vista de l’escenari ni un moment. Et 
quedes hipnotitzat. Guillem Albà es consolida com un dels artistes clown 
de capçalera del nostre país, amb un treball acurat i delicat fins a la 
medul·la. Està molt bé el seu company de viatge, Blai Rodríguez, que crea un 
personatge molt, molt, molt entranyable que voldries endur-te a casa. Un 
espectacle ple de moments preciosos i delicats [...]  

 
Enric Cambray | Ràdio4 RNE 



 

  
 
 
[...] TRAU és una obra alegra, trista i molt poètica. Aquest espectacle és 
un homenatge a la tradició titellaire –[Guillem Albà] els mou de manera 
espectacular- i a l'il·lusionisme. Quan algú gaudeix amb allò que fa, es veu 
a quilòmetres de distància. La millor obra de teatre que he vist en temps.  

 
Jordi Sanuy | Periodista 

 
 

 

 

[...] TRAU es una obra fresca y mágica cargada de sentido del humor, 
poesía y musicalidad, con varios acentos nostálgicos que sostienen una 
gran intensidad emocional. [...] 

Nerea González | El Club Express  
 
 

 
 

[...] TRAU és una proposta per a gourmets teatrals de diferents 
tendències i amb la possibilitat d'exprimir-ne múltiples disciplines: la 
música, els titelles, l'humor, el teatre d'objectes, el teatre visual, la poesia i 
la pessigada emocional. Espectacle per a tots els públics, sense fronteres 
d'edat, que sedueix des del primer instant. 

 
Andreu Sotorra | Clip de Teatre – Ràdio Estel 



 

 

 

 



FITXA ARTÍSTICA 

 

Idea i Direcció: Guillem Albà  

Guió: Companyia Guillem Albà  

Ajudant de Direcció: Marc Angelet  

 

Intèrprets: Guillem Albà / Blai Rodríguez  

 

Espai Escènic: Alfred Casas  

Composició Musical: Anna Roig  

Arranjaments Musicals: Pau Albà  

Disseny Il·luminació i So + Tècnics Regidors: Ignasi Solé / Oriol Ibañez  

Construcció i Vestuari: L’Estaquirot Teatre, Alfred Casas, Rosa M. Coca, 

Wilja Family  

 

Producció i Management: Blai Rodríguez  

International Management: Ariadna Matamoros  

 

“Però vaja, que tothom ha fet de tot”. 

 

Col·labora: Teatre de l’Aurora (Igualada)  

Coproducció: SAT! Sant Andreu Teatre (BCN)  

“TRAU” ha rebut el suport de: ICEC – Generalitat de Catalunya  

 

Agraïments altres col·laboradors:  

Oscar Balcells (Teatre de l’Aurora, Igualada);  

Oscar Rodríguez (SAT! Teatre, Barcelona);  

Pau Fernández + Gracia Reyes (Centre Cultural de Vilanova del Vallès); 

Estel Barbé (Centre Cultural La Farinera del Clot, Barcelona). 

 

 

Disseny cartells: Creatica.biz 

Fotografies: SilviaPoch.com 



 

 

 



TRAJECTÒRIA DE LA COMPANYIA 

 

- SKETCHOFRENIA / 2008 / Direcció: Jango Edwards 

- FLIRT / 2010 / Direcció: Jordi Purtí 

- TRAU / 2012 / Direcció: Guillem Albà 

 

Gràcies a l’èxit dels 3 treballs de la companyia, GUILLEM ALBÀ ha girat durant 5 anys 

per Catalunya i Espanya. Tots 3 espectacles han estat estrenats a la trobada 

d’artistes i programadors més important de l’estat: FiraTàrrega. 

 

Hem estat programats en 4 ocasions fent temporada en teatres professionals de 

Barcelona (Almeria Teatre, TRAU; Sala Muntaner, SKETCHOFRENIA; i SAT! Teatre, 

SKETCHOFRENIA i FLIRT). 

 

El nostre segon muntatge, FLIRT, va ser distingit amb 3 importants reconeixements: 

- Premi del Públic / FiraTàrrega 2010 

- Premi Especial del Jurat / Unnim 2011 

- Nominació Millor Espectacle Revelació / Premios Max 2011 

 

 

 



TRAJECTÒRIA DE L’EQUIP  

 

GUILLEM ALBÀ / 1985 / Vilanova i la Geltrú 

 

Nascut en una família dedicada al teatre de titelles, als 6 anys comença a estudiar 

música (solfeig, piano i bateria) i més tard aprèn a tocar altres instruments com la 

guitarra o l’acordió. Estudia cant amb Anna Català o Paul Farrington, entre d’altres 

(obtenint el segon nivell de Voice Craft). També de petit, estudia teatre a escoles 

com la Nancy Tuñon i Eòlia, provant diferents estils com el teatre musical, de text o 

de gest. Als 17 anys deixa l’institut decidit a ficar-se de ple al món del teatre. Entra 

a l’escola “Estudis de Teatre” on practica el mètode Lecoq. També prova altres estils 

teatrals, estudiant cursos amb gent com Eric de Bont, Joan Lluís Bozzo, Sergi Belbel, 

Cristophe Marchand, Carlo Colombaioni, Leo Bassi o Jango Edwards (amb qui s’entén 

perfectament i més endavant monta el seu primer espectacle de creació, 

SKETCHOFRENIA).  

 

Ha treballat en ràdio i publicitat, i ha fet algunes col·laboracions en curtmetratges i 

a la televisió, amb Andreu Buenafuente o Toni Clapès (TV3). Col·laborador i reporter 

al programa “Betròpolis”, presentat per Judit Mascó i Oscar López a BTV. Actor al 

“52” de Locàlia Catalunya (Premi Ondas 2005). Treballa d’actor als programes 

“Crackòvia” i “Polònia” des del 2011 (TV3). Al teatre va treballar com a músic-actor 

amb la companyia Titzina Teatre amb l’obra “Follie à Deux: Sueños de psiquiátrico”. 

I al Teatre Condal de Barcelona, actor a “La màgia dels Ki-Kids”, dirigida per Àngel 

Llàcer. Des del 2007 actua com a clown amb l’Always Drinking Marching Band, fent 

gires per tot el món.  

 

L’any 2006 funda la seva companyia, amb la qual ha estrenat 3 espectacles de 

creació. Sketchofrenia, Flirt i Trau. Amb que ha guanyat diferents premis com el 

Premi del Públic a la Fira de Tàrrega o el Premi Especial del Jurat dels Premis Unnim. 

 

També ha dirigit espectacles com “ES3”, de la cia. de circ Trifaldó, diferents 

cabarets (amb temporades a Barcelona) o fent la direcció escènica de grups de 

música com Anna Roig i l’Ombre de Ton Chien. Actualment també és membre  de la 

banda de música Línia Maginot, amb qui ha actuat en festivals com el Faraday, el FIM 

de Vila-seca o FiraMediterrània Manresa. 



 

 

 



ALFRED CASAS / 1958 / Barcelona 

 

Va cursar els estudis a l’escola de titelles de l’Institut del Teatre on també es va 

llicenciar en escenografia. Des de l’any 1976 treballa en el món dels titelles, i ha 

col·laborat amb diferents companyies i participat en nombrosos festivals, tant a 

Catalunya com a l’estat espanyol i a l’estranger. En aquest camp ha treballat també 

en diferents produccions de cinema i televisió. Com a escenògraf i constructor ha 

participat en diferents muntatges de companyies com el Centre Dramàtic del Vallès, 

Vol-Ras, Cia. Arrivano dal Mare, Cia. Toni Albà, Cia. Nats Nus, Farrés Brothers & Cia., 

La Pera Llimonera, L’Estaquirot Teatre, Guillem Albà, i un llarg etcètera. Actualment 

és professor a l’Institut del Teatre on imparteix classes a l’especialitat 

d’Interpretació i a la d’Escenografia. És director i escenògraf del tercer espectacle 

de Guillem Albà. 

 

 

ANNA ROIG / 1981 / Sant Sadurní d’Anoia 

  

Tot estudiant educació musical a la ciutat de Lió (França) va descobrir un estil 

musical que la va captivar per la seva escriptura, composició i interpretació: La 

cançó francesa. Per endinsar-se en l’univers d’aquelles cançons que li agradaven i 

per aprendre a fer-ne de pròpies, va cursar a l’École Nationale de Musique de 

Villeurbanne. Al cap de quatre anys vivint a França i impregnant-se de les creacions 

dels grans chansonniers, va decidir tornar a terres catalanes, on va crear el grup 

“L’ombre de ton chien”, amb el que versionava cançons franceses. Després de tres 

anys versionant cançons, “L’ombre de ton chien” es va plantejar fer un pas endavant 

i un canvi en el repertori, passant a fer cançons escrites i composades per l’Anna.  

  

El grup, que va passar a dir-se “Anna Roig i L’ombre de ton chien”, va treure un 

primer disc homònim l’any 2009, amb el que es va guanyar el reconeixement del 

públic i la crítica, sent escollits “Grup revelació 2009” per la Revista Enderrock i 

obtenint el Premi Cerverí 2009, a la millor lletra de cançó en català de l’any, i el 

Premi Carles Sabater, a la millor cançó en català de l’any. La total consolidació i 

notable reconeixement d’Anna Roig com autora i L’ombre de ton chien com a grup 

arriba l’any 2011 amb el seu segon disc, Bigoti vermell, amb el que també obtenen 

reconeixements com el premi ARC de Cançó d’Autor i els premis Enderrock “Millor 

disc de cançó d’autor” i “Millor directe de cançó d’autor”.  



BLAI RODRÍGUEZ / 1984 / Barcelona 

Estudia Periodisme i Humanitats (UAB), Postgrau de Gestió i Producció d’Espectacles 

(UB), i Interpretació (Estudis de Teatre, Escola Lecoq Barcelona). De 2003 a 2009 

treballa com a Cap de Comunicació al SAT! Teatre de Barcelona, i com a Coordinador 

del Circuit Butaka Teatre Jove (Fundació Xarxa). Des del 2008 treballa com a 

productor, regidor i mànager de la companyia Guillem Albà, i de la seva productora: 

Camaleònica d’Espectacles. Actor als programes de televisió “CRACKÒVIA” i 

“POLÒNIA” (TV3), de la productora Minoria Absoluta. A l’espectacle “TRAU”, 

acompanya en Guillem a l’escenari, com a actor-manipulador, i en fa la producció. 

 

IGNASI SOLÉ / 1982 / Vilanova i la Geltrú 

Tècnic llicenciat en Luminotècnia a l'Escola Superior de Tècniques de les Arts 

Escèniques. First Certificate of English per la Universitat d'Oxford. Responsable 

tècnic durant 5 anys de la Cia. Gataro (disseny d'il·luminació de 3 espectacles i 

director tècnic de 3 gires). Responsable tècnic del Teatre Almeria de Barcelona. 

Tècnic d'Il·luminació de l'espectacle "Hipermembrana" de Marcel·li Antunez (gira 

internacional); de Marc Parrot (2 dissenys d'Il·luminació pels espectacles "50 anys de 

la nova canço" i  "Ombres de plata"); i de "La fantàstica", en 2 espectacles de Pau 

Miró: "Búfals" i "Banal sessions of Fedra". Tècnic d'Il·luminació en equipaments com el 

Museu Diocesà de Lleida, Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès, Auditori Eduard 

Toldrà i Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, i als festivals Tens Dansa, Terrassa 

Noves Tendències, i Trapezi. Tècnic d'il·luminació dels espectacles SKETCHOFRENIA i 

FLIRT de Guillem Albà. Director tècnic i disseny d’il·luminació de “TRAU”. 

 

ORIOL IBAÑEZ / 1984 / Vilanova i la Geltrú 

Tècnic de les arts de l’espectacle, especialitat en luminotècnia a l’Escola Superior de 

Tècniques de les Arts de l’Espectacle ESTAE de l’Institut del Teatre (Terrassa). Cicle 

formatiu de Grau superior de Realització d’audiovisuals i espectacles a l’Escola de 

Mitjans Audiovisuals EMAV (Barcelona). Format en prevenció de riscos laborals. 

Director tècnic de l’artista/performer Marcel·lí Antúnez (fundador de la Fura dels 

Baus). S’encarrega dels dissenys d’il·luminació i dels audiovisuals dels espectacles de 

l’escola d’arts escèniques Tracart (Vilanova i la Geltrú). Tècnic de llum, so i vídeo en 

diversos espectacles produïts pel CAET. Disseny d’il·luminació de l’espectacle “Lo 

Riu” produït pel Taller de Músics dirigit per Bienve Moya. Disseny d’il·luminació i 

tècnic dels espectacle SKETCHOFRENIA, FLIRT i TRAU, de Guillem Albà. 

 



PAU ALBÀ / 1978 / Vilanova i la Geltrú 

Estudia grau mig de percussió clàssica al conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i 

la Geltrú. Paral·lelament es forma en música moderna a les escoles Taller de Músics i 

Alois Haba i estudia bateria jazz amb els professors Jo Krause i Aldo Caviglia. Ha 

col·laborat amb diversos projectes que van del rock al jazz, passant pel clàssic i 

tocant en diversos espectacles teatrals. Actualment treballa com a baterista i 

percussionista en el grups professionals Tokyo Sex Destruction, Les Sueques, Always 

Drinking Marching Band i Línia Maginot.  

 

 

CONTACTE 

 

Oficina de Producció i Distribució 

Blai Rodríguez 

T 00 34 699 196 516 

info@guillemalba.com 

 

-- 

 

International Management 

Ariadna Matamoros 

T 00 34 659 516 131 

international@guillemalba.com 

 

-- 

 

www.GuillemAlba.com 

www.facebook.com/GuillemAlbaOficial 

www.twitter.com/GuillemAlbaTRAU 
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