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La Xixa Lab forma part de l'Associació La Xixa Teatre, una organització sense ànim de lucre,
fundada al 2010 que té com a objectiu investigar, desenvolupar i multiplicar eines educatives i
teatrals com a medi per la transformació social. En aquesta oportunitat, s'embarca en un nou
projecte, formant la seva pròpia companyia teatral, amb la intenció de crear obres de teatre i
d'aprofundir, investigar i experimentar diverses eines metodològiques que mantinguin l'esperit
crític des d'una perspectiva intercultural i interseccional. Crea propostes innovadores, estètiques i
avantguardistes en l'àmbit artístic, teatral i cultural. Formada per artistes de diversos orígens,
co-construeix un espai creatiu que posa en valor les seves visions i sabers.

La Xixa Lab ha creat diverses peces de teatre fòrum. "Un tema de gènere" és la primera de les seves
obres que trenca amb aquesta metodologia i explora noves formes, tant en la presentació com en la
participació dels i les espectadors / es.





"Un tema de gènere" es desenvolupa durant l'entrevista de feina per a
cambrer/a del restaurant "La Nébula", que està en ple procés d'adaptació per la
contingència de la pandèmia COVID-19. Els dos últims finalistes, la Mónica i en
Roberto, amb molt bones referències i experiències professionals, hauran de
demostrar les seves millors aptituds davant de la María Eugenia, encarregada de
l'entrevista i també cambrera de restauran, per ser finalment l'escollit/da. Tot i
així, les impressions de la María Eugenia es veuran contraposades
 per l'opinió de la Clarissa, propietària del restaurant.

UN TEMA  DE
GÈNERE



Construïda a partir d'un fet real, l'obra no només visibilitza la discriminació
laboral per gènere / sexe, sinó que transita per altres circumstàncies de poder;
discriminacions i violències per motius d'origen, classe, d'entrealtres, que estan
presents a la vida quotidiana: la subtil conseqüència d'una societat patriarcal.

UN TEMA  DE
GÈNERE





"Un Tema de Gènere" és una creació col·lectiva
audaç, que busca generar en l'audiència un diàleg
crític, actiu i reflexiu sobre la construcció social
dels gèneres i la interseccionalitat. 



En aquesta ocasió, es tradueixen escènicament decisions
estètiques i actorals, que trenquen els límits de la
tradicional relació amb el públic, utilitzant recursos
com l'estranyament, la repetició, l'oníric... a més
d'altres llenguatges escènics. 



Així, es generen
mecanismes per
involucrar les i els
espectadors/es en la
trama de l'obra, obrint
espais performatius,
implementant
dispositius escènics que
conviden a entrar als
diversos mons i
situacions que planteja
l'obra de teatre.





Actor i director teatral. Ha estudiat teatre d'Intervenció
Social amb Jordi Forcadas, Anna Caubet i Héctor Aristizabal i
ha practicat altres disciplines teatrals com el Clown, Teatre
Físic, Dansa Teatre, participant a més de 6 residències
creatives amb Globe Teatre d'Avinyó, França i amb Kaddu
Yaarax a Dakar, Senegal. Compta amb una àmplia experiència
treballant en el camp de Teatre Educatiu, Teatre Social i
Teatre de l'Oprimit, realitzant actuacions, dirigint i
dinamitzant peces i performances a més de 20 Festivals de
Teatre Fòrum i Teatre de l'Oprimit en l'àmbit local i
internacional. S'ha especialitzat en les eines vivencials per
treballar temes com la Interculturalitat, Interseccionalitat,
Masculinitats i Gènere. Pertany a col·lectius com el Centre
Internacional de Teatre de l'Oprimit, Xarxa Iberoamericana
de Teatre en Comunitat i altres xarxes internacionals. És un
dels fundadors de l'Associació La Xixa Teatre, actualment Co-
Director Executiu. 

Des del 2021, dirigeix   i coordina el projecte La Xixa Lab.



Actriu, formada a l'escola El Timbal. S'ha graduat en tècnica
Meisner seguint el programa de Javier Galitó-Cava. També
s'ha format en altres disciplines artístiques com el cant i la
dansa. Va participar Al llargmetratge "Mayombe Paula" de
Randy Machado; en diversos curtmetratges com "“Encuentros
y desencuentros" de Miquel Sitjar,“Espacio cerrado” de Manel
Mateos, “Las mil y una posibilidades” de Zhu Shijiao; i a la
webserie “Proyecto Adelfa” d'Andrea Caba.. En teatre ha
treballat a "Wxiliades" (Dir. Ricard Boluda), "Amor
materno" (Dir. Montse Bernat), "Instrucciones de vida" (Dir.
Marc Mercader) i al musical "Fantasmas" (Rossella Scalzi) .

Ha treballat com a ballarina, professora de ball, coreògrafa,
presentadora i animadora en diferents esdeveniments. Tota
aquesta contínua formació i investigació personal pretén
millorar les seves habilitats i capacitats convertint-la en una
artista versàtil i multidisciplinària.



Actriu. Va estudiar Actuació a l'Institut professional Duoc UC

de la universitat catòlica a la ciutat de Santiago de Xile,
posteriorment ha participat en diverses formacions:
“Herramientas de resiliencia para trabajadores de la salud y
lo social”(Cofinançat pel programa Erasmus de la Unió
Europea) , "Dinamitzadorxs de Teatre Fòrum Intercultural" 
 "Mètode BODI: Els cossos i la no discriminació des de la
primera infància", "Joves, interculturalitat i relacions
afectives ", impartits per l'associació La Xixa Teatre a
Barcelona,   Espanya,"Improvisar para narrar" a CELCIT,
Buenos Aires, Argentina, "Introducción a las mandalas", Port
Montt, Xile i Model publicitària i professional de l'acadèmia
Milano Models, Santiago de Chile. 

Ha interpretant més de 18 personatges i dirigit al voltant de
22 obres de teatre a Xile, Argentina i Espanya. A Xile va
fundar la seva pròpia acadèmia de teatre on ha format a més
de 100 alumnes de totes les edats. 



Comença la seva formació com a actriu l'any 1990 amb Elena
Brancatti en tallers d'actuació i veu, al seu país d'origen:
Uruguai. Continua la seva formació l'any 2001 a l'escola d'art
dramàtic Itàlia Fausta i al centre cultural Tritón a
Montevideo-Uruguai prenent cursos de clown i pantomima. És
a Uruguai on realitza diverses obres de teatre infantil,
diversos espectacles de performance per a adults, poesia i
dansa. L'any 2004 decideix migrar a Espanya, per a l'any
2008 participaran tallers de Teatre de l'Oprimit amb el grup
Projecta i més endavant, amb La Xixa Teatre. L'any 2014
s'incorpora com a actriu, ballarina i directora escènica en el
grup Entretambores i l'any 2015 com a actriu amb el grup de
teatre de les oprimides de les Insolitaes. 

A nivell professional, he treballat com a actriu, assistent de
direcció, clown, mim, titellaire performer i ballarina de
candombe.



Els seus primers passos a l'àmbit de l'actuació van ser als 14
anys (2007) a Colòmbia, a l'Institut Popular de Cultura (IPC).
Després ja a Espanya (2010-2014) va continuar el seu procés
formatiu durant 4-5 anys a dues escoles: Acting Face i Escola
d'Actors de Barcelona (EAB). 

Ha tingut l'oportunitat de treballar en dos grans escenaris
com és el Teatre Muntaner i el Teatre Alexandra. Ha
participat en diferents anuncis publicitaris i actuat en
diversos curts. No va ser fins a finals de 2020 que va tornar a
tocar les taules en un espectacle de microteatre.
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Maciel Maure, Meritxell Martinez, Centre
Cívic Drassanes, SIFO Restaurant, Silvia
Albert i Montse Garcia.




