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Una coproducció de La Calòrica i el Teatre LLiure
temporada 2019/20



Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I
un espectacle de La Calòrica
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coproducció La Calòrica i Teatre Lliure

agraïments M. Àngela Angelats, Pere Sànchez, Hilari Teixidó, Anna Mundet, Pol
Solsona, Chelo García, Rocío Manzano, Montserrat Nogué i un agraïment molt
especial a Mercè Boher, Gerard Orobitg, Carmen Padró, Adriana Parra, Marta Soto
i Daniel Ventosa, per haver aixecat amb nosaltres la primera Feísima

espectacle en castellà / durada 1h. 10' sense pausa



Després d'una vida de triomfs que l'han portat a convertir-se en la sobirana més
temuda i poderosa de la cristiandat, la reina Isabel I viu els seus últims dies sense
saber qui la succeirà al tron i donarà continuïtat al seu gran projecte. Molts dels
seus fills han mort i d’altres pateixen el tracte injuriós dels seus marits. Tan sols
queda un cap a la Terra on es pugui cenyir la corona de Castella: el cap pertorbat
de la princesa Joana.

Dinastia Trastàmara
Dinastia reial castellana formada per Enric, comte de Trastàmara, fill bastard del
rei Alfons XI de Castella, en esdevenir rei el 1369, i extingida el 1516, en accedir al
tron la dinastia dels Àustria.
Una branca d’aquesta dinastia reial en donà també una a Catalunya-Aragó i
Sicília des de Ferran I, el 1412, fins al 1519, a Navarra des del 1425 fins al 1479, i a
Nàpols des del 1442 fins al 1519.
 



La primera producció de Feísima
enfermedad y muy triste muerte de la reina
Isabel I va estrenar-se l’any 2010 a l’Institut
del Teatre. En aquell moment el nostre
objectiu era fer un exercici d’estil al voltant
dels drames monàrquics de Shakespeare.
Acabàvem de llegir Jan Kott, havíem vist els
muntatges històrics d’Strehler en VHS i
nosaltres també volíem fer la nostra història
de reis i reines que parlés dels grans temes
universals: l’afany de poder, l’ànsia
d’absolut, el gran mecanisme, etc.

Però per fer una història de reis
necessitàvem un rei, i la veritat és que en
vam considerar uns quants. Quan vam llegir
que Isabel I de Castella, mare primigènia de
la hispanitat i gran emperadora de la
cristiandat, havia mort per causa d’un
càncer d’úter, vam saber que aquella era la
metàfora que buscàvem.

En aquell moment no sabíem que estàvem
creant una obra que parla, sobretot, sobre la
família i la mort. Tampoc podíem imaginar-
nos l’efecte que els esdeveniments polítics i
socials de la dècada dels anys deu tindrien
sobre les paraules del nostre text, però el
que sens dubte menys ens imaginàvem és
que, mentre creàvem aquell espectacle,
estàvem creant una companyia i que això
canviaria per sempre les nostres vides.



Posar un home jove a fer d’Isabel la Catòlica o tirar endavant una producció
independent amb sis actors a l’escenari són la mena d’idees que només
t’atreveixes a provar quan tens vint anys. Revisar, redissenyar i remuntar la
Feísima enfermedad... una dècada més tard ens ha obligat a un interessantíssim
diàleg entre aquelles que érem i aquelles que som, entre la innocència
eixelebrada i l’escarmentada experiència. El muntatge que avui us presentem té
el millor de cadascuna.
Amb aquest desè aniversari celebrem no només la nostra existència, sinó la
nostra supervivència. Gràcies a tots els qui ens heu acompanyat fins aquí!



LA CALÒRICA

La companyia de teatre La Calòrica neix l’any 2010 quan un grup d’amics acabats
de graduar a l’Institut del Teatre decideixen que ni el panorama de crisi ni la
manca de recursos els dissuadiran de fer el teatre que volen fer; un teatre
compromès, ambiciós i en el qual tots els llenguatges que intervenen en el fet
teatral treballin junts i estiguin tractats amb la mateixa profunditat.
Més preocupada per arribar fins al fons en cadascun dels seus projectes que en
trobar una fórmula i repetir-la, La Calòrica ha investigat territoris estètics i
temàtics molt diferents. La reflexió política i l’ús de l’humor per abordar les
problemàtiques més serioses són el seu principal tret distintiu.
La Calòrica ha creat i produït set espectacles propis: Feísima enfermedad y muy
triste muerte de la reina Isabel I (2010), L’Editto Bulgaro (2012), La nau dels bojos
(2013), Bluf (2014), Sobre el fenomen de les feines de merda (2015), El profeta
(2016), Fairfly (2017) i Els ocells (2018), a més de diverses peces curtes i
col·laboracions especials. Les seves obres s’han pogut veure tant en sales
alternatives com als grans festivals del país, i han obtingut diversos premis a
banda d’una bona acollida per part del públic i la crítica.



els intèrprets

 Xavi Francés
Alcoi, 1981
Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del
Teatre. Els seus treballs més destacats són
C/Hospital amb St. Jeroni de Jordi Prat i Coll,
dirigit per Roberto Romei i Laia Ricart (Arnau
2018); Tinta d’ambrosia, dirigit per Pau Carrió
(Teatre Lliure 2016), L’Avar de Molière, dirigit
per Josep M. Mestres (Teatre Goya 2016); Els
eufòrics de Marc Angelet i Pep Pla, dirigit per
aquest últim (Grec 2014); El triomf de la
fonètica de Martí de Riquer, dirigit per Israel
Solà (TNC 2014); eGo de Marc Angelet (Sala
FlyHard 2013); El càntir trencat de H. von
Kleist, dirigit per Víctor Álvaro (Almeria Teatre
2013); Dos punkis i un vespino de Marilia
Samper i Llàtzer Garcia, dirigit per M. Samper
(Gaudí 2011); Els nois d’història d’Alan Bennett,
dirigit per Josep M. Pou (Teatre Goya 2008) i
Aquesta criatura de Joel Pommerat, dirigit per
Antonio Simón (Grec 2008). Amb La Calòrica ha
participat en els muntatges següents: Els ocells
(Temporada Alta 2018), Fairfly (Teatre
Tantaranta 2017), Sobre el fenomen de les
feines de merda (Teatre Tantarantana 2015),
Bluf (Temporada Alta 2014, Premi Quim Masó),
La nau dels bojos (Grec 2013, Premi Adrià
Gual), L’Editto Bulgaro (Grec 2012), Feísima
enfermedad y muy triste muerte de la reina
Isabel I (Versus Teatre 2010). En cinema, ha
realitzat les pel·lícules Te quiero, imbécil,
dirigida per Laura Mañá; Gente que viene y
bah, dirigida per Patrícia Font (2018); Sabates
grosses (2017) i Oh, quina joia! (2016) de
Ventura Pons. I per a televisió, les sèries Mira lo
que has hecho (Movistar+ 2018); El crac (TV3
2017), La que se avecina (Tele 5 2016) i Cites
(TV3 2015/16). 



 

 Aitor Galisteo-Rocher
Barcelona, 1985
Va estudiar Art Dramàtic a l'Institut del Teatre.
També ha cursat estudis complementaris d'arts
escèniques al Col·legi del Teatre de Barcelona i
a l'Escola- Teatre de Ponent de Granollers. Amb
El Terrat de Produccions ha participat en el
programa de televisió Homozzaping i Feliz Año
NEOX, amb el personatge Paquita Salas (NEOX
2018). Ha participat també en There was a
Fiesta at Carnegie Hall! (cia. La copla de
Wisconsin, 2017). Amb La Calòrica ha
col·laborat en els espectacles següents: Els ocells
(Temporada Alta, 2018), Fairfly (Teatre
Tantarantana 2017 i La Villarroel 2018). El
profeta (Teatre Tantarantana, 2016); Sobre el
fenomen de les feines de merda (Tantarantana
2015), El triomf de la fonètica de Martí de
Riquer, dirigit per Israel Solà (Teatre TNC 2014);
Buf (Temporada Alta 2014, Premi Quim Masó);
La nau dels bojos (Grec 2013 i La Seca 2015,
Premi Adrià Gual); Ekstraordinarnyy (Projecte
Aixopluc / 3 d’un glop, Espai Lliure, 2012);
L’Editto Bulgaro (La Cuina – Grec 2012) i
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la
reina Isabel I (Versus Teatre 2010). Ha signat la
dramatúrgia i la direcció de Desapareguts, el
musical (Teatre de Ponent, Cia. Anything Goes!
2011). També ha treballat amb La Cubana
(2010). I ha signat la direcció i la dramatúrgia
de Vuelven (cia. Rot&klat 2010), i ha realitzat
l'anunci del Gran Premi de moto GP (Motocard,
2006).



 
Esther López Martín
Palma, 1986
Comença la seva activitat musical i teatral al
Teatre Principal de Palma, on participa en les
temporades d’òpera fins al 2006. Llicenciada en
Art Dramàtic per l’Institut del Teatre en
l’especialitat de gest. Amb la companyia
mallorquina Diabolus in Musica participa en
Operàmida, dirigida per Israel Solà (Sala Ireneu
Segarra 2017) i Zarzuela de la A a la Z, dirigida
per Jaime Pujol (Andratx 2018). Participa en la
coproducció del Teatre Principal de Palma
#comviure (Premi Ciutat de Palma Arts
Escèniques 2017). Amb la companyia
mallorquina Corcada Teatre participa en
Cabaret íntim (Cafè-teatre Es Dau 2014),
Cabaret encara més íntim (Cafè-teatre Es Dau
2015) i Cabaret Intimíssim (Teatre Xesc Forteza
2018). Amb La Calòrica ha col·laborat en Els
ocells (Temporada Alta 2018), El Profeta (Teatre
Tantarantana 2016); Sobre el fenomen de les
feines de merda (Teatre Tantarantana 2015),
Bluf (Temporada Alta 2014, Premi Quim Masó);
El triomf de la fonètica de Martí de Riquer,
dirigit per Israel Solà (TNC 2014); Taxi...al TNC
(TNC 2013); La nau dels bojos (Grec 2013, Premi
Adrià Gual), Ekstraordinarnyy (Projecte
Aixopluc / 3 d’un glop, Espai Lliure 2012) i
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la
reina Isabel I (Versus Teatre 2010). Amb la
companyia mallorquina Disset Teatre participa
en El vol de Calàndria (2009) i Les fades de la
Bella Dorment (2011) fent gira per l’Estat
espanyol i guardonat a Fetén (Gijón), a la
Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida i a
Escènia (Mallorca). Amb la companyia
barcelonina La Barroca forma part de La Prima
Donna (2010) com a titellaire. En l’àmbit
audiovisual, ha treballat a la sèrie d’IB3 Mai
neva a ciutat (2017/18).



 

  
Marc Rius Utset

Sabadell, 1986
Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del
Teatre. Ha fet d’actor a Les Tres Germanes de
Anton Txècho (Teatre Lliure, 2020) dirigida per
Julio Manrique,  La bona persona de Sezuan de
Bertolt Brecht (TNC 2019), El poema de
Guilgamesh, rei d’Uruk (Grec 2018), Èdip de
Sòfocles (Teatre Romea 2018) i Boscos de Wajdi
Mouawad (laperla29, 2017), totes elles dirigides
per Oriol Broggi. Ha participat també en Maria
Estuard de Friedrich Schiller, dirigida per Sergi
Belbel (Teatre Lliure 2016); Hamlet de W.
Shakespeare, dirigida per Pau Carrió (Teatre
Lliure 2016); Vilafranca, escrita i dirigida per
Jordi Casanovas (Teatre Lliure 2015); El
perseguidor de paraules, escrita i dirigida per
Marc Artigau (TNC 2017); Consell familiar de
Cristina Clemente, dirigida per Jordi Casanovas
(Sala Beckett 2013); Fuenteovejuna, breve
tratado sobre las ovejas domésticas, versió
d’Anna Maria Ricart, dirigida per Ricard Soler
(Obskené, Premi Max 2016). Amb La Calòrica
ha participat en Els ocells (Temporada Alta
2018), Sobre el fenomen de les feines de merda
(Teatre Tantarantana 2015), Bluf (Temporada
Alta 2014, Premi Quim Masó), La nau dels bojos
(Grec 2013), L’Editto Bulgaro (Grec 2012) i
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la
reina Isabel I (Versus Teatre 2010). En l‘àmbit
audiovisual ha participat en Vilafranca (TV3,
2018) i en Olor de colònia (TV3 2011), dirigides
per Joan Maria Güell, com també en altres
produccions de TV3, com Cites i BALF.



 

  
Cristina Arenas 

Girona, 1987
És llicenciada en interpretació per l'Institut del
Teatre de Barcelona (09- 13). Com a actriu de
teatre l'hem vist la darrera temporada (20- 21)
al Teatre Nacional de Catalunya amb la Font de
la Pólvora escrita i dirigida per Llàtzer García.
Actualment està fent gira de l'espectacle "No cal
anar a l'havana" amb dramatúrgia de Marc
Artigau i direcció de Joan Maria Segura,
estrenat la temporada (18 -19) al Teatre La
Gleva de Barcelona. També l’hem vist amb la
companyia projecte ingenu, a "Romeu i Julieta"
de William Shakespeare adaptada per Anna
Maria Ricard i dirigida per Marc Chornet als
teatres Akademia i Poliorama (19) i a “InFaust”
amb la mateixa companyia al teatre Akadèmia
(17- 18). És integrant de la companyia El Martell
amb la qual ha estrenat "Atlàntida 92”, "El mar
no cap dins una capsa de sabates" al Teatre
Tantarantana (18- 19), "YX o la fidelitat dels
cignes negres" i "Ah Judit" (16- 17). La mateixa
temporada va estrenar al festival Grec de
Barcelona amb la companyia Ignífuga de la
qual era membre, l'espectacle "Utopia"
guanyadora del premi Adrià Gual- Sala
Hiroshimaamb direcció Pau Masaló amb els
quals el 2015 estrena "A house is not a home" -
festival Fira Tàrrega i posteriorment al festival
Bell Square de Londres-. També va formar part
del repartiment de Paraules d’amor de Joan
Ollé al Teatre La Gleva (15- 16) i la mateixa
temporada estrena Niu de Marc García Coté
amb direcció d’Yvette Vigatà al Teatre Nacional
de Catalunya. Formà part de la Jove companyia
del Teatre Nacional de Catalunya amb la qual
va estrenar El Cantador de Serafí Pitarra sota la
direcció de Xicu Masó (14-15).
 



 

  
Carla Rovira Pitarch

Barcelona, 1982
 Graduada en Interpretació per l’Institut del
Teatre. Al 2015 va estrenar la seva primera
 creació, Most of All, You’ve Got to Hide It from
the Chicks, un espectacle amb nenes
 sobre el dolor i la relació entre nenes i adultes,
guanyador de l’Aplaudiment a la
 Creació Emergent 2016 dels Premis FAD
Sebastià Gasch. A 2016 va presentar While
 the Machine keeps on running, un espectacle
amb adolescents d’Ansan, a Corea del
 Sud, sobre l’enfonsament del ferri Sewol, en el
qual van morir 304 joves de la mateixa
 ciutat. Al 2017 va estrenar AÜC, el so de les
esquerdes amb la companyia Les
 Impuxibles, un espectacle sobre les violències
sexuals, i Màtria, un projecte que
 reflexiona sobre la memòria històrica des
d’una perspectiva familiar, premi L’Apuntador
 2017 de la Revista Núvol. Al 2018 va estrenar
Calla, Hamlet, calla al Temporada Alta,
 un espectacle que aborda la llibertat
d’expressió a partir de Hamlet. Al 2019 dirigeix
 L’amansi(pa)ment de les fúries, una versió
feminista de L’amansiment de l’harpia de
 W. Shakespeare de la companyia Pàrking
Shakespeare. Aquesta temporada ha rebut
 l’Ajut a la Creació Carlota Soldevila del Teatre
Lliure per crear i estrenar Posaré el meu
 cor en una safata, un espectacle sobre la mort i
el canvi climàtic



 
Israel Solà
Vallirana, 1982
Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona i en direcció i dramatúrgia per
l’Institut del Teatre. Com a membre de la companyia La Calòrica, ha dirigit la majoria
dels seus espectacles. Destaquem Els ocells (Premi TB al millor espectacle de petit
format) i Fairfly, un espectacle amb el qual va ser nominat al Premi Butaca a la
direcció. És coguionista i intèrpret de la sèrie radiofònica Story Txelling, del programa
Popap de Catalunya Ràdio. També ha dirigit Al sostre de Nigel Planer (Sala Trono,
2018), La solitud de l’u de Sergi Belbel, (En procés / Teatre Lliure 2018), Zona Franca de
David Desola (Sala Muntaner 2015), Molt soroll per res de la Cia Pàrking Shakespeare
(Parc de l’Estació del Nord 2014) i El triomf de la fonètica de Martí de Riquer (TNC,
2014). També ha coescrit i dirigit espectacles com l’infantil d’òpera Operàmida (Teatre
Ireneu Segarra 2017), l’espectacle de tancament de la sala Trono Això és tot (Sala
Trono 2017) i El profeta, també amb La calòrica (Teatre Tantarantana 2016).



Joan Yago
Barcelona, 1987
Graduat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. És
dramaturg, guionista i docent. Ha escrit i adaptat obres com Els ocells, dirigit per Israel
Solà (2019), Sis personatges. Homenatge a Tomás Giner, dirigit per Juan Carlos Martel
Bayod (Premi de la Crítica 2019), Fairfly, dirigit per Israel Solà (Premi Max 2018, Premi
Butaca 2017), You say tomato, dirigit per Joan M. Segura (Premi Serra d’Or 2016), Un
lloc comú (Premi Ciutat d’Alzira 2014), i amb La Calòrica: Bluf (2014), Sobre el
fenomen de les feines de merda (2015), Aneboda-The Show (2014), La nau dels bojos
(2012) o L’Editto Bulgaro (2012). També ha escrit el guió del còmic Follar (Edicions del
Despropòsit) i de la sèrie Mai neva a Ciutat per a IB3tv.
 



 
Albert Pascual
Santa Margarida de Montbui, 1984
És llicenciat en Escenografia per l'Institut del Teatre i en Comunicació Audiovisual per
la Universitat Pompeu Fabra. Ha dissenyat l’escenografia i el vestuari de gairebé tots
els espectacles de La Calòrica. Alguns dels altres dramaturgs i directors amb qui ha
treballat són Josep Maria Miró en espectacles com El principi d’Arquímedes (Sala
Beckett – Grec 2012), Nerium Park (Sala Beckett 2018) o Fum (TNC, 2013); Sílvia Munt a
La resposta (Teatre Goya, Grec 2018); Marilia Samper a L’alegria (Sala Beckett 2017);
Jordi Casanovas a Una història catalana (TNC 2013) i Vilafranca (Auditori Municipal de
Vilafranca 2015), entre altres; Llàtzer Garcia a Sota la ciutat (Temporada Alta 2015) i
La terra oblidada (Sala FlyHard 2012); Marc Artigau a Els perseguidors de paraules
(TNC 2016); Cristina Clemente a La nostra Champions particular (La Troca
produccions 2012) o Joan Maria Segura a You say tomato (Sala Trono – Sala Muntaner
2015).



Premi Teatre Barcelona 19/20 
Millor actor repartiment 

 XaviFrancès 

Nominació Premis Butaca 19/20 
Millor actor Protagonista 

 Aitor Galisteo-Rocher

Nominació Premis Butaca 19/20 
Millor Direcció 

 Israel Solà



contacte
info@lacalorica.com


