


Aconseguir que el temps s’aturi per una estona, una estona compartida 
entre un col·lectiu de gent desconeguda, per estar present amb el que 
passa, és una cosa única. La transmissió oral d’una història és un acte 

atemporal i sempre estarà present en la nostra societat. 
A tothom li agrada escoltar un conte, empatitzar amb un personatge i desco-
brir llocs, paisatges, música... 
Per això entenc el teatre com un acte de resiliència i militància, és 
insubstituïble, irrepetible i efímer. A través dels diferents llenguatges, arribar 
d’una manera sensorial i tocar la pell de cada espectadora. 
La idea d’aquest espectacle va sorgir de la necessitat d’explicar la història de 
la meva família i la injustícia a la qual van estar sotmesos. Reflecteix l’amor 
i la devoció que mon pare m’ha transmès per les muntanyes del Pirineu 
Aragonès, el seu poble de naixement, Gerbe, i una casa de pedra que porta, 
inamovible, més de dos segles a la meva família. Però si no hagués estat per 
la lluita de la meva família per recuperar el que era seu, jo segurament no 
hauria conegut la terra d’on surten les meves arrels familiars. 

La dictadura franquista i una zona òptima per la construcció de preses va 
significar per a molt pobles la seva desaparició. I per a la gent un exili forçat 
i injust, que va veure la seva llar ofegada sota l’aigua dels pantans i de la 
que només en resta a la vista algun campanar de les esglésies que sobresur-
ten de l’aigua. Com la punta d’una llança que travessa les aigües de l’oblit i 
en reclama la memòria. Aquest espectacle vol retre un homenatge a la meva 
família, als habitants dels pobles que ara resten sota l’aigua, a la memòria 
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històrica i, a través d’un llenguatge poètic, denunciar i explicar com el poder 
actua amb impunitat. 
El folklore manté viu un poble i la seva gent. A través de la música en direc-
te, amb adaptacions de les cançons originals de La Ronda de Boltaña –grup 
autòcton de la zona– del llenguatge de l’acrobàcia aèria –d’una corda– i de 
la veu i el cos de dos intèrprets, aquest projecte tracta de crear un espectacle 
híbrid de teatre de text, circ i teatre musical per donar veu a la tradició i la 
memòria històrica amb una estètica i llenguatges contemporanis. 
Vull fer viatjar a l’espectador a un indret rústic, natural i salvatge dotat d’una 
bellesa única, però sense oblidar el despotisme i l’abús al qual es van haver 
de resignar. 
Torres que voldrien repicar les seves campanes, com en un somni quan vols 
cridar i no pots. L’espectacle vol ser aquesta llança i l’espai escènic un cam-
panar, com no podia ser d’altra manera. 

Alícia Buil, autora de l’espectacle



La intenció d’aquest espectacle és explicar els fets que van tenir lloc 
a la comarca del Sobrarbe, a causa de la construcció de preses i pan-
tans sota una dictadura franquista als anys seixanta. A través de la veu 

de la narradora, l’obra oscil·la per diferents salts temporals. Ens situem als 
anys seixanta, l’època en la qual va tenir lloc la inundació de pobles i l’exili 
obligat de la seva gent. Passant pels anys vuitanta, moment indispensable ja 
que la meva família pot recuperar la casa d’on van ser forçats a marxar, i a 
partir d’aquí refer un poble sencer habitant-lo de nou. I tot això tenint com a 
referència el temps present, des de la visió de la narradora. 

L’obra, pretén ser heterogènia tant en les disciplines que es mesclen com 
amb la manera de desenvolupar el tema exposat. Recollir diferents mirades i 
punts de vista: la narradora, la vivència dels vilatans impotents que van veu-
re el seu poble ofegat, la veu d’una nena que no entén perquè ha de marxar 
del seu poble i la manera – injustificada – que va portar a una empresa i als 
regents del poder, a obtenir electricitat a qualsevol preu. 

Els tres intèrprets posen en pràctica els diferents llenguatges. La música en 
directe i les cançons ens traslladen directament al folklore de la zona, una 
cultura i tradicions concretes. Una obra musical, en la qual la música té un 
paper clau, la lletra de les cançons ens fa comprendre i entendre quin sen-
timent queda de tot allò, ja que alguns dels compositors son testimonis de 



primera ma dels fets narrats. Mitjançant un violí i la veu, podem arribar aquells llocs 
on només la música sap atrapar-nos. 

El llenguatge corporal és present en tot moment. Els interprets també doneǹ vida a una 
corda, que penjada de l’escenografia, a moments es converteix en un element pur de 
circ, a moments un objecte més jugat dins la història.
Teatre, música i circ es barregen, i es mesclen sobre l’espai escènic per explicar una 
història no lineal, sobre una escenografia evocativa: estructura que serveix per penjar-
s’hi i alhora recorda la silueta de la torre de l’església de Mediano, poble enfonsat 
sobresortint de l’aigua del pantà. 



L’espai escènic

L’espectacle es desenvolupa en un espai de 10 metres d’ample, 6 de 
fons y 5 d’alçada. Al centre d’aquest espai està l’element escenogrà-
fic principal: una estructura de ferro i fusta, que forma un escenari 

circular de 3 metres de diàmetre i 4 d’alçada, amb 8 trapes, i on es suporta 
l’estructura que imita la silueta del campanar de Mediano i d’on es penja 
la corda. Ambdos costats d’aquesta estructura dos petits elements esceno-
gràfics, un amb controls de llums i so i l’altre amb diversos elements com 
campanes tubulars, cubell d’aigua, suport per el violí i alfàbregues. L’acció 
teatral ocupa tot aquest espai, jugant amb els tres elements. 
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L’Avalot és una companyia de 
teatre de carrer que el 31 de des-
embre de 1985 posa davant del 
públic el seu primer espectacle.
A partir d’aquell moment hem 
treballat d’una manera continua-
da i professional.
Hem fet incursions en el teatre 
de sala, el circ, la publicitat, 
l’escenografia, la producció, però 
sempre hem tornat a allò amb el 
que més ens identifiquem: el tea-
tre de carrer, tant de gran format, 
amb pirotècnia i grans elements 
com en petits espectacles rela-
cionats amb les arts del firaire.

L’Avalot
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Som impulsors de projectes com 
el Circ d’Hivern de l’Ateneu 
Popular de 9 barris, el festival 
Passatge Insòlit o el casal Aquest 
estiu viu l’escena, entre d’altres. 

Aquesta proposta es converteix, 
com el nostre anterior espectacle 
FOC, estrenat el juliol del 2020, 
en una aposta per donar conti-
nuïtat a una companyia que porta 
trenta-cinc anys de trajectòria, 
amb noves i renovades energies 
sense malbaratar l’experiència i 
l’estructura adquirida en aquests 
anys.



L’Alícia Buil neix a Barcelona l’any 1993. Comença els estudis musicals des 
de ben petita a l’escola Oriol Martorell en l’especialitat de violí. 
Al acabar els seus estudis de batxillerat comença la seva formació en teatre 
musical i de seguida s’endinsa dins el món professional de la interpretació en 
l’àmbit de teatre de carrer. 
Des de 2013 fins l’actualitat forma part de la companyia Campiquipugui, 
amb els espectacles de carrer: Rats!, Asteroid, Pigs. En l’àmbit de sala amb 
La Rateta, i l’últim espectacle de la companyia dirigit per Rosa Díaz, Camí a 
l’escola. 
Forma part de l’equip d’EQM Produccions, fins l’actualitat amb l’espectacle 

Alícia Buil
Actriu, cantant, violinista, acròbata aèria

interpret i autora de l’espectacle

Puff, el Drac Màgic i Els secrets de Mr. Stromboli, espectacle de carrer enca-
ra en gira. També forma part de la companyia l’Avalot Teatre, on aprèn a des-
envolupar la tècnica del foc i la pirotècnia, des de l’espectacle Dinomàquia 
fins a Foc, estrenat l’any 2020. 
En l’àmbit de teatre de sala treballa amb la companyia Teatre del Repartidor 
amb espectacles com La dama boba i Terra baixa dirigida per la Pepa Calvo. 



A partir de l’any 2016 ingressa a l’Institut del Teatre de Barcelona, on 
comença la carrera d’interpretació musical i combina els estudis amb les 
funcions i projectes en actiu. 
Complementant la carrer d’actriu, sempre s’ha dedicat a la música com a 
violinista i cantant, en espectacles com Tragicomedia de Lorca, Así que 
pasen cinco años, i Cançó de Nadal, dirigits Juanjo Marín, o Un viatge pel 
musical de Pirates Teatre. 
Paral·lelament, ha convertit una afició, l’acrobàcia aèria, en professió. On ha 
esdevingut com acròbata aèria en diferents actes culturals. 
L’experiència anterior en altres companyies teatrals de llarg recorregut, li 
han proporcionat eines, tècniques i habilitats pràctiques les quals alimenten 
el seu entusiasme i decideix emprendre el seu propi espectacle. 
Després d’haver debutat com actriu de carrer, musical i de text amb diferents 
companyies i directores, decideix començar com a artista emergent capitane-
jant una creació. 
Memòria sota l’aigua és doncs una creació de l’Alícia Buil, però compta 
amb un equip potent. Alguns d’ells ja s’han creuat amb anterioritat pel seu 
camí professional. És també el lloc on posar en pràctica els diferents llen-
guatges escènics adquirits al llarg dels anys. 



Les cançons de l’espectacle són totes de la Ronda de Boltaña, grup de 
musica tradicional del Sobrarbe, que molt gentilment ens ha permès 
fer servir la seva preciosa música. Aquest grup està tocant des de 

1992, ja sigui en format de ronda com a sobre de l’escenari, recuperant ins-
truments oblidats i antigues cançons, composant nous temes, posant veu a les 
gents i terres del Sobrarbe.
Com no podia ser d’altra manera toquen jotes, però també, com n’hi ha 
hagut sempre a les rondes de la muntanya, mazurkas, polques i pasdobles; 
músiques del Sobrarbe, del Pirineu sencer i de tot l’Aragó; porrons i pastes, 
cançons i ball. Tant en escenari com en ronda la seva formació és la mateixa, 
aquella amb la qual van començar: veus, els instruments propis de la ronda-
lla (guitarra, guitarró, llaüt i bandúrria), i al costat d’ells els instruments de la 
seva terra pirinenca (la gaita de boto -filla de la de l’últim dels vells gaiters 
de Sobrarbe, Chuan Cazcarra de Bestué-; la trompa -un oboè popular, con-
cretament el que tocaven els famosos músics de Casserres, a la Ribagorza-, 
i representant a les terres del Vell Aragó, el chuflo i el salteri. Completen el 
grup el clarinet i l’acordió.
Han gravat sis discos: “La Ronda de Boltaña” (1996); “Banderas de humo” 
(1998); “País de anochecida” (2001); “Salud País” (2007), “La huella que el 
tiempo deja” (2014) i “Bailando entre las ruinas” (2019). Més d’un centenar 
de cançons que des de la llàgrima al riure, volen explicar i defensar la terra, 
la gent, la cultura i la manera de viure de Pirineu, i que avui constitueixen 
la pràctica totalitat del repertori que interpreten en pujar a un escenari, però 
només una petita part, -encara que molt important per a ells- del que canten 
pels carrers.

La Ronda de Boltaña



Pepa Calvo | Direcció i dramatúrgia

Inicia els seus estudis a l’Institut del teatre de Barce-
lona i Sevilla, treballant amb profesors com Carlos 
Gandolfo i Jorge Vera. Membre fundadora de la coo-
perativa el G.A.T (Grup d’Acció Teatral) on exerceix 
d’actriu en més de deu produccions. L’any 1993 funda 
la companyia del Teatre del Repartidor, la qual té 27 
anys de trajectòria. I allí desenvolupa la tasca de direc-
tora, amb espectacles com Terror y miseria en el pri-
mer franquismo, de José Sanchís Sinisterra. L’últim de-
but ha sigut la direcció de Testimoni de càrrec, la qual 
porta més de dos anys en cartell al Teatre del Raval.

Antonia Ruiz | Direcció de moviment y corda

Comença els seus estudis de dansa a l’Institut del 
Teatre de Barcelona, 1986-1990. Continua la seva 
formació a The Place Theatre, a Londres. Comença la 
seva formació en el món del circ, dominant diferents 
tècniques aèries a l’escola Rogelio Rivel. Ha treballat 
en companyies com Comediants, Desastrosus Cirkus i 
amb l’espectacle Rodó, dirigit per Leandre Rivera, el 
qual es va endur el Premi Nacional de Circ de Catalun-
ya, 2006. Actualment com- pagina els seus números 
de trapezi, aro, teles i corda, així com en la creació de 
coreografies aèries. I és formadora en aeris (aro, corda, 
teles, trapezi) a l’escola de circ Roge- lio Rivel des de 
2001.

Equip artístic



Joaquim Badia | Compositor, arranjaments musicals

Als set anys va començar la seva formació musical 
com a clarinetista i pianista a l’escola Oriol Martorell, 
tot i que sempre va mostrar interès per la composició. 
El 2009 es va incorporar a la Purcell School for Young 
Musicians, on va estudiar Composició amb Haris 
Kittos i Piano amb Andrew Ball. Va continuar els seus 
estudis superiors musicals al Royal College of Mu-
sic (Londres), on va obtenir el premi DS Forbes. Al 
2015, va estudiar un màster en composició per a cine-
ma, televisió i videojocs al Berklee College of Music 
(Campus de València). La seva música s’ha interpre-
tat a la majoria d’espais importants del Regne Unit i 
Barcelona. Ha guanyat diversos premis de música de 
cambra i premis de composició, inclòs el BBC Young 
Composer of the Year el 2010 (subcampió). Ha compo-
sat la música de diverses pel·lícules de Ventura Pons, 
com Miss Dalí o Sabates Grosses. També ha compo-
sat la banda sonora del documental Shootball de Fèlix 
Colomer. 

Jaume Baliarda | Disseny i construcció escenografia

La seva trajectòria professional està vinculada des del 
començament a l’Avalot. També ha construït esceno-
grafies o elements escenogràfics per altres companyies 
i per projectes com el Circ d’Hivern o Cavalcades de 
Reis. 
Ha sigut membre de L’Avalot des dels seus inicis l’any 
1985 i director artístic de tots els projectes de la com-
panyia des de 1999. Guanyador del premi al millor 
espectacle de carrer a Ciudad Rodrigo per l’espectacle 
Dinomàquia. 



Marta Méndez | Actriu, dissenyadora i tècnica de 
llums

Nascuda a Gijón, llicenciada en art Dramàtic a l’ESAD 
de Gijón, i graduada com a tècnica d’il·luminació 
per l’ECAM. En la seva faceta com a dissenyadora i 
tècnica d’il·luminació va començar la seva formació 
amb Pilar Velasco i Rafa Echeverz a FETEN, el LEV 
o el Centre Niemeyer entre d’altres. Un cop a Barce-
lona ha continuat compaginant la seva activitat com 
a dissenyadora o tècnica de llums i so en companyies 
com El que ma queda de teatre, CabareTap, Tanaka 
Teatre o la Fundació Phonos. A més de dedicarse a la 
realització dels seus propis projectes teatrals / audiovi-
suals, i a la investigació en l’entrenament actoral, fent 
una residència a Fabra i Coats el 2017. Actualment 
combina les seves facetes d’actriu, il·luminadora teatral 
i de docent sent una de les professores d’interpretació 
de la escola de cinema Catalonia Film School i Plàudite 
Teatre. 

Guillem Font | Actor

Arenys de Mar, 1991. Format en música i teatre, està 
finalitzant els estudis d’interpretació en l’especialitat de 
text a l’Institut del Teatre. 
Ha treballat en diversos muntatges tant de text, im-
provi- sació, musical o dansa com ImproZoo al Club 
Capitol, Imaginarium el musical al Teatre Coliseum i 
al Compac de Madrid, Teen Time Gone al Festival de 
Danza de Sevilla, Teatre de Lloret, o La filla del Mar al 
Teatre Regina, entre d’altres. 
Com a dissenyador d’espais sonors i de llum, ha tre-
ballat amb Mabel Olea en els espectacles Set_Point al 
Teatre Estudi de l’Institut del Teatre, Japan al Mercat 
de les Flors, i The Big City al Konvent.Zero i al Festi-
val TNT de Terrassa. 
Membre fundador de la Companyia La Cremosa repre-
sentant Salomé i membre també de la Cia. La Borda. 
Actualment també treballa com a vocalista al grup de 
versions “La Mitjanit”. 



Alícia Buil | Creadora i actriu 

Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona, en 
l’especialitat d’interpretació musical. Sempre ha com-
binat la formació amb la vida professional. Ha recorre-
gut festivals de teatre d’arreu del món amb companyies 
com EQM Produccions, Campiquipugui i l’Avalot 
Teatre. Així com a les produccions de l’Excèntrica, 
Tragicomedia i Conte de nadal, dirigides per Juanjo 
Marín. Últimament l’hem pogut veure a la producció 
Camí a l’escola, la qual gira per tot el territori nacional. 
Complementa la seva feina d’actriu amb la música, és 
intèrpret de violí, i amb la formació de circ en aeris: 
teles i corda. 

Berta Núñez | Producció executiva

Santa Coloma de Gramenet, 1960. Membre de l’Avalot 
des dels inicis l’any 1985. Ha sigut actriu en els 
mun- tatges de l’Avalot i constructora d’elements i de 
ves- tuaris en el taller de la companyia fins el 1998. 
A partir d’aquest any s’especialitza en la gestió i les 
produccions de l’Avalot. També ha assumit algunes 
produccions externes, com per exemple els dos primers 
Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular9Barris. Directora 
de lleure, dirigeix des de fa deu anys el casal d’estiu 
Aquest estiu viu l’escena. També és co-directora del 
Passatge Insòlit. 

L’Avalot
lavalot@lavalot.com
www.lavalot.com
93 391 97 73
679 434 407 (Berta)
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