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Mentrestant (trobem el nostre lloc al món) és una obra de 
creació en col·lectiu que vol respondre a la síndrome de la 
frustració crònica que pateix la generació millennial.

L’obra proposa una radiografia de la frustració dels seus 
creadors, prenent com a material escènic vivències personals 
al voltant de la precarietat laboral, la maternitat, la sexualitat 
o la identitat social. Un espectacle en clau d’humor que juga a 
difuminar la frontera entre realitat i ficció.

La durada aproximada de l’obra serà de 50 minuts.

És un espectacle multidisciplinar en català i castellà.
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Dos millennials a la trentena constaten amb impotència que 
viuen atrapats en una frustració constant en pràcticament tots 
els àmbits de la seva vida. Una realitat imposada que els genera 
insatisfacció crònica; el tret essencial de la seva generació.

Han passat els anys però cap dels dos no ha vist acomplertes 
les seves expectatives de futur. I senten que el context actual 
els barra els camins per arribar a ser aquelles persones que 
s’havien imaginat que serien. Es troben sense oportunitats 
laborals, buits d’uns valors o unes creences reconfortants 
i dependents econòmicament. Sense adonar-se’n s’han 
acomodat en relacions de parella que els donen una estabilitat 
agredolça que no els satisfà però que els permet seguir 
lluitant per trobar el seu lloc al món; es troben desubicats 
en una societat amb uns valors i uns models on no encaixen. 
 
En clau d’humor, l’Alba i en Jordi pugen a l’escenari a 
immolar-se davant les espectadores com a resposta visceral 
a la mediocritat de les seves vides. Intentaran trobar en 
el llenguatge teatral el sentit perdut de la seva existència. 
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Als joves nascuts als 80’s i 90’s se’ns ha batejat com la 
“Generació Y”, popularment anomenats millennials (prenent el 
terme que van encunyar els demògrafs als 90’s). Una generació 
definida com a hiperconnectada, multipantalla i multitasking, molt 
preparada i emprenedora. Així mateix, més exigent i compromesa 
que les anteriors (a nivell de drets, d’ecologia, de feminisme, 
de transparència, etc.), però alhora, també, més narcisista (en 
estreta vinculació amb la generació de contingut a les xarxes 
socials i la batalla pels likes).

Semblava que ho teníem tot de cara per assolir l’èxit i l’estabilitat 
en l’edat adulta. No obstant, el context sociocultural i econòmic de 
l’última dècada, amb la fatídica crisi del 2008, ha comportat una 
precarietat laboral que no figurava en les prediccions demogràfiques. 
Lluny de ser passatgera, s’ha instal·lat condicionant i delimitant 
les possibilitats de desenvolupament professional i personal de la 
classe treballadora. I la secció de la societat on aquesta precarietat 
ha tingut major incidència és justament la Generació Y. Com a 
tals, som joves que hem vist truncades les nostres expectatives 
de futur i, malgrat saber-nos els més preparats, som la primera 
generació que té un nivell de vida inferior a la dels seus pares. Tot 
i disposar de més recursos tecnològics, coneixements i avenços, 
paradoxalment, les possibilitats de creixement que tenim són 
molt inferiors: no trobem feines qualificades, ens independitzem 
més tard, no podem formar una família quan ens agradaria, no 
tenim estabilitat econòmica, etc.      
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Com a intèrprets hem constatat, a més, que en el sector artístic 
i cultural aquesta situació de precarietat laboral és encara més 
salvatge (precisament per la seva idiosincràsia particular). Si 
ens fixem en les dades, segons un informe d’AISGE, «el 57% 
dels intèrprets espanyols no aconsegueixen feina al sector». 
Una situació encara més dramàtica per les dones que «pateixen 
una taxa de desocupació sis punts superior a la dels homes, 
cobren menys i treballen sense contracte en més ocasions».  A 
més a més, d’aquest 43% d’actors i actrius ocupats «més de la 
meitat no supera els 3.000€ d’ingressos anuals». 

Aquestes dades flagrants posen de manifest les dificultats 
econòmiques que hem de travessar els artistes i ens porta 
a preguntar-nos: realment és possible viure del teatre i 
l’audiovisual? No és casualitat doncs, que la majoria ens veiem 
obligats a buscar ocupacions complementàries en sectors com 
el comercial, l’hostaleria o la docència mentre lluitem per entrar 
dins del circuit laboral artístic.  

Davant d’aquesta realitat complexa i desencoratjadora 
que vivim, en tant que actors i joves millennials, presentem  
Mentrestant (trobem el nostre lloc al món); un espectacle que 
neix de la frustració a la que ens enfrontem en el nostre dia a 
dia.     
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L’obra que estem construint vol ser un crit, un cop a la taula, per 
expressar mitjançant un llenguatge teatral propi com ens sentim 
els de la nostra generació i algunes de les dificultats i desenganys 
als quals hem de fer front. Alhora, i davant de l’esmentada 
impermeabilitat del sector teatral, Mentrestant també respon 
a la necessitat de crear les nostres pròpies oportunitats 
laborals. Ens veiem abocats a ser creadors per poder treballar 
com a intèrprets i mantenir viva la flama de la nostra vocació 
sense defallir, tips d’acumular negatives, col·laboracions 
gratuïtes i feines mal pagades que no desemboquen en la 
professionalització.

En aquest procés de creació en col·lectiu volem destacar 
alguns dels nostres referents com són Nao Albet i Marcel 
Borràs, Titzina Teatro, Espai Dual i el seu Be God Is, el 
col·lectiu José y sus hermanas amb el seu espectacle Los 
bancos regalan sandwicheras y chorizos, La mujer más fea del 
mundo o Pocahontas de Bárbara Mestanza, o Anna Tamayo i 
la seva Cándida. Artistes i creadors joves que estan sacsejant 
amb força l’escena catalana i espanyola expressant les seves 
mirades personals a través de llenguatges teatrals propis.
 
En definitiva, aquest espectacle vol ser l’expressió de la nostra 
veu, d’allò que sentim i d’allò que no sabem, mentre passem 
els dies intentant descobrir qui som, intentant trobar el nostre 
lloc al món.
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• Visibilitzar la frustració inherent a la generació   
millennial.

• Denunciar la manca d’oportunitats laborals com a 
actors i creadors.

• Despullar-nos de les construccions socials que 
utilitzem en el dia a dia.

• Investigar un llenguatge escènic propi.
• Donar veu a les nostres inquietuts com a creadors.
• Fer-nos un lloc en el circuit de companyies teatrals 

alternatives.
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Intèrprets i creadors
Alba Teixidó
Jordi Ciurana

Mirada externa
*en curs

Disseny d’il·luminació
*en curs

Espai sonor
David G. Corchia

Disseny d’escenografia
Teresa Pera

Agraïments
Centre Cívic Casa Groga
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A l’Alba Teixidó i en Jordi Ciurana els uneix una amistat de set 
anys. Els seus camins com a actriu i actor professionals es van 
anar desenvolupant en paral·lel, fins que l’estiu de 2018, con-
vergeixen en descobrir unes inquietuds vitals comunes. Tant un 
com l’altre estaven travessant una crisi existencial i artística, 
que es traduïa en una necessitat d’exploració dels llenguatges 
teatrals. El gener de 2019 decideixen engegar un projecte de 
creació en col·lectiu per donar resposta a aquesta necessitat. 

El projecte parteix de les seves experiències personals en el camí 
de la professionalització, però té una clara voluntat de reflectir 
les mancances laborals, afectives i espirituals de tota una gene-
ració marcada per un sentiment de frustració que oprimeix. La 
necessitat de recollir tota aquesta frustració i canalitzar-la en 
l’escenari és el motor del seu primer projecte com a creadores. 



pagina 11'

Formada en la pedagogia Lecoq apresa a l’Escola Estudis Berty 
Tovías de Barcelona, on ha realitzat a més cursos amb Christophe 
Marchand i Paola Rizzo, professors de l’Escola Lecoq de París 
(2010-2013). Una formació complementada amb cursos de la 
mà de professionals de renom com Iván Morales (2019), Claudio 
Tolcachir (2018), Ramin Gray (2018), Pablo Messiez (2018), 
Clara Segura (2018) i Will Keen (2011). Per altra banda, compta 
amb una sòlida formació en dansa clàssica, jazz, moderna i 
contemporània (1990-2000). Actualment rep classes de tècnica 
vocal i cant amb Nacho Melús. Doctora en Humanitats per la UPF  
(2013), i amb un Màster en Creació Literària (2015). Durant 
el seu pas per la universitat va ser membre de la seva Aula de 
Teatre, amb Pep Anton Gómez com a director i els professors 
Marta Domingo i Lluís Fuster. 

En l’àmbit teatral ha participat com a actriu, ballarina i ajudant de 
direcció en diverses produccions i en l’audiovisual ha participat 
com a actriu en curtmetratges, destacant Gisëlle&Malice (2011. 
Dir: Eric Monteagudo i Orió Peñalver. Prod: Audiovisualbox), 
guardonat en diversos festivals. Així mateix ha participat com a 
actriu i ballarina en videoclips dels grups Bongo Botrako i Corizonas 
de la mà de la productora La Fábrica Naranja.

Actualment està treballant en el text de creació pròpia Sota el 
silenci.

Alba Teixidó
actriu i creadora
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Format com actor a El Timbal, Centre de Formació i Creació 
Escènica, on va cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació 
Teatral (2015-2017) i el Postgrau en Tècnica Interpretativa - 
Metodologia CODA (2017-2018), impartit pels seus creadors 
Fausto Carrillo i Ricard Boluda. Amplia la seva formació en cursos 
impartits per professionals com Clara Segura (2018), Iván 
Morales (2019), Pau Carrió (2018), Nelson Valente (2018), 
David Climent i Pablo Molinero (loscorderos.sc, 2018). Entre els 
seus treballs destaquen ATLAS (2018. Dir: Ana Borralho i Joao 
Galante, performance inaugural del festival Sâlmon al Mercat 
de les Flors), Oxígeno (2018. Dir: Kleber Luiz Bosque, Teatre 
Tantarantana) i El Octavo Día (2017. Dir: Olga Álvarez i Jordi 
Cabestany - Cia. La Taimada, Antic Teatre). En  audiovisual, ha 
aparegut a la sèrie de TV3 Com si fos ahir i a la sèrie Hache 
produïda per Netflix i Weekend Studio.

Actualment treballa en les obres ¡Biba la rebolución! (Dir: Ferran 
Corbalán), Mientras las brujas no llegan (Dir: Jarbas Cardona - 
Cia. Abrupta, 2019) i com a director a l’espectacle de creació 
Sala de Psicopatología amb la Cia. La Cúpula.

L’any 2016 va rebre el premi Increscènic a millor espectacle 
atorgat per l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc en suport 
a nous creadors per l’espectacle Alejandra.

Jordi Ciurana
actor i creador



pagina 13‘'

MENTRESTANT
(TROBEM EL NOSTRE LLOC AL MÓN)

645.21.31.42 (Alba)

609.58.94.11 (Jordi)

mentrestant.espectacle@gmail.com


