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Algú necessita 
una llar. 
L’acolliries?
L’HOSPICI és una obra que reflexiona 
sobre l’experiència de l’abandó, alhora 
que posa en evidència i qüestiona el 
concepte modern de la caritat.

L’HOSPICI és una peça de teatre físic 
i visual de petit format estrenada al 
CICLOP - Festival de Teatre Visual 
de Sineu.  El públic hi té un poder 
decisiu, ja que aquest és l’encarregat 
de construir, a través d’indicacions, la 
història.



Són els records, les vivències, els anhels... els que faran la nostra existència més suportable?



Què té d’especial?
L’obra succeeix a la façana d’un edifici emblemàtic, la funció 
primordial del qual és l’acollida, la caritat i la protecció. Aquesta 
peculiaritat fa que el públic se sumergeixi dins d’una poètica molt 
real, que fa que l’impacte d’allò que es conta sigui més fort.

La intervenció del públic és crucial. Des del començament de 
l’obra es deixa clar que la responsabilitat de la història també recau 
sobre cada un dels espectadors. A través d’indicacions, el públic 
és convidat a realitzar unes accions determinades i amb elles 
s’aconsegueixen crear les imatges que ajuden a contar la història del 
personatge principal. El públic es converteix en la mare, els amics, la 
parella o la padrina de la protagonista.



“La decisió de fer participar el públic ha estat una decisió premeditada. 
Vaig voler crear un mecanisme emergent –un sistema que funcionàs 

per si sol– que qüestionàs els conceptes de generositat, caritat, 
hospitalitat... És un diàleg entre el públic i jo, on els dos estam en 

igualtat de condicions. Jo propòs i faig, però si ells no fan, l’obra no 
continua. Quan ets espectador decideixes ser generòs o no ser-ho. La 

implicació és inevitable”.

L’Hospici és una proposta peculiar i arriscada. És una obra en constant 
moviment, perquè els engranatges d’aquest mecanisme estan creats 

per a que així sigui: “el teatre o el fet escènic no només ha de servir per 
reflectir, com un mirall, la societat, sino també per crear-la”.



Què quedaria de la nostra 
vida quan ho hem perdut tot?



Es va formar com a actriu i creadora a l’ESADIB. Titulada en Grau 
Mitjà en l’especialitat de piano pel Conservatori Professional 
de Música i Dansa. Va cursar el postgrau I+D: L’actor i la paraula 
projecte de la Unió Europea (ERIC). S’ha format amb professionals 
com Roger Bernat, Mateo Feijoo, Sanchis Sinisterra, Andrés Lima, 
Alfredo Sanzol, etc. Va continuar la seva formació amb el Master de 
Creació Teatral dirigit per Juan Mayorga on va obtenir la calificació 
d’excel·lent. Les seves darreres obres en les que ha format part 
com a actriu han estat: La CauSa de Joan Carles Bellviure, producció 
del Teatre del Mar; Coses que no t’he contat, relats eròtics de 
Rafel Gallego; Vicky o Victòria de Jaume Sureda al Microteatre pel 
palmarès; El Secreto de Valquiria de Xisco Rosselló al Microteatro 
por dinero de Madrid. De petit format ha dirigit La fórmula de la 
igualtat d’Alba Flor i Yamakazi de Xavi Núñez. Com a creadora ha 
realitzat Doménica, estrenada al Teatre Lara de Madrid i al Teatre 
Principal de Palma.

Vicka Duran



Llicenciada en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid, 
l’Acadèmia de Belles Arts de Florència (Itàlia) i la Universidad UDLAP de Puebla 
(México). Màster en Creació Teatral per la Universidad Carlos III de Madrid 
(Espanya).
La seva formació tècnica en fotografia, dibuix, escultura i instal·lació, evolucionà 
cap a un llenguatge escènic, entrant definitivament en l’univers del Teatre. 
Treballa com a directora d’escena, escenògrafa i dramaturga d’espectacles 
propis que investiguen la imatge com a contenidor de coneixement i memòria 
social per crear nous diàlegs entre obra, espai i espectador.
Actualment a Espanya és membre de la Junta Directiva del Nuevo Teatro 
Fronterizo, Presidenta de l’Associació Lavapiés Barrio de Teatros, Directora del 
grup d’investigació plàstica i escènica INVESTRO. A més, forma part del col·lectiu 
escenogràfic Espacio·Telpa (Espanya-Letònia).

Matriculat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i actualment cursant el 
Grau de Moda a l’ESD. Va iniciar-se al món artístic a la Central Saint Martins de 
Londres cursant el BA, i assistint a cursos de Technical Drawing for Fashion i 
Contemporary College. A Madrid, va cursar a la Universitat Carlos III el curs 
“Quan la moda es troba amb l’art” i va seguir especialitzant-se en el món teatral 
amb el curs oficial de maquillatge per a teatre i cine de Make up Atelier.
En l’àmbit escenogràfic, ha treballat de maquillador per a les produccions 
Nabucco, Pagliacci i Cavalleria Rusticana del Teatre Principal de Palma. En 
l’àmbit de la moda ha treballat una temporada com a dissenyador a Griffin 
Studio, a Devon (Anglaterra), dos anys a Massimo Dutti Central al departament 
de tailoring, escaparatisme, imatge i showroom, i com a estilista per a l’empresa 
Otto, que treballa el món dels catàlegs de moda, a més de ser assistent del 
fotògraf Philip Vlaslov, actual director de Vogue Ucrania.

Andrea Díaz

Pau Aulí



Són els re-
cords, les vi-
vències, els 
anhels... els 
que faran la 

“El teatre o el fet 
escènic no només ha 
de servir per reflectir, 
com un mirall, la 
societat, sinó també 
per crear-la”.
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