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El Eje som una companyia fundada el 2013 per l'Eric Balbàs, la Maria Hernández i la
Mar Pawlowsky. Intèrprets sorgides de l'Institut del Teatre, ens hem hagut d'anar
desenvolupant com a productores, administradores, comunicadores i distribuïdores
dels nostres espectacles, degut a la precària situació que viu la cultura. I ja ens hem
fet un lloc dins de l'espai teatral català amb 11 espectacles a les espatlles. I és que EL
EJE no som "només" una companyia de teatre: tenim molt clar que el nostre present i
futur passa per la producció.

 Hem treballat algunes adaptacions de textos internacionals contemporanis i hem
col·laborat amb directors-dramaturgs catalans contemporanis perquè ens obríssin el
seu univers. També hem aprofitat la beca del Tantarantana El Cicló per a escriure i
dirigir-nos entre nosaltres. Perquè també escrivim i també dirigim. 

Ensenyem aquelles paraules, situacions o emocions que no estem acostumats a
trobar als escenaris, ni tampoc a la vida. Parlem d'allò que s'amaga. D'allò que si surt
a la llum, explosiona.    Vam parir la companyia per crear i començar des de sota,

perquè a sota hi ha totes les coses aprehensibles; per fer la feina dura, perquè
només així s’entén la professió teatral en la seva totalitat. Per donar-nos la feina que
no ens donaven els altres. Per treballar amb aquelles persones que volem a prop.  

Creiem en fer un teatre honest, compromès i cru; que pivoti sobre la dramatúrgia
actoral, sobretot. Un teatre que ens faci suar i treballar com artesanes per a una
interpretació ferotge, sensible i fràgil, i que no ens faci oblidar que les persones som i
hem de ser el centre de tota creació.

LA COMPANYIA



ESPECTACLES



LA SEGONA EVA parla de les dones de fusta, de totes les dones silenciades.

Parla de les violències que no són físiques i que són per això més
invisibilitzades encara, per la dificultat de denunciar-les. Fent un símil i un
joc de miralls amb la verge Maria, amb Eva i amb les figures femenines del
catolicisme, l’obra es pregunta com confiar en una mateixa quan tothom
posa en dubte la teva veritat, quan tothom vol parlar per tu i per tant, et
condemna al silenci.

L’Eva, després de fer un retir espiritual en un monestir, denuncia a les
xarxes socials uns fets que van succeir per part d’un dels frares. A partir
d’aquí, les estructures de poder que l’oprimeixen es faran més patents que
mai: El seu relat serà contínuament posat en dubte, jutjat i ridiculitzat.

HEY HERMANA!LA SEGONA EVA





"ORIGINAL, ENGINYOSA I PUNYENT. UN RESULTAT
FRANCAMENT MEMORABLE."

LA CRÍTICA HA DIT

"S'HI HA D'ANAR I PUNT; NO TÉ ALTRA."

UN JOC PSICOLÒGIC PLE DE NIVELLS. UN DIÀLEG QUE
ENMIG DE LA LLETJOR D'UNA SOCIETAT MASCLISTA HI
TROBA LA POÈTICA, LA IRONIA I LA COMÈDIA."

MARTA ARAN, EN UNA NOVA MASTERCLASS DE
DRAMATÚRGIA, ENS DEMOSTRA LA FACILITAT DE
VINCULAR DOS MÓNS APARENTMENT DIFERENTS, PERÒ
QUE TENEN MASSA EN COMÚ."

Iván F.Mula, Teatre Barcelona.

Judit MG, Nova veu.

Berta Cotrina, Teatre Barcelona.

Aleix Bonet Ragel, Teatre Barcelona.



Entre violacions, guerres i assassinats, Helena i Clitemnestra han arribat a
la nostra realitat a través dels mites I les ficcions de les que han format
part. Hey, Hermana! És una condensació i adaptació dels mites d’aquests
personatges demonitzats per la cultura occidental: les putes d’occident.
Aquesta adaptació contemporània dels mites, els fa dialogar amb casos
com el de les manades o el moviment feminista. Com mites fundacionals
de la nostra cultura es fa preguntes sobre la violència, les cures, la bellesa,

les agressions sexuals o la sororitat. Si les ficcions i els mites han estat
reproduits per homes al llarg de la història, com ha afectat tot això a
l’estructura d’aquestes ficcions I contes? Com ha sigut la recepció, per part
nostra, d’aquestes ficcions? Com ens ha afectat?

HEY HERMANA!HEY, HERMANA!





"CON DESCARO, CON PROFESIONALIDAD, METIENDO
MUCHA CAÑA, Y ROMPIENDO PUNTUALMENTE LA CUARTA
PARED, ELLAS EXPLICARÁN SU HISTORIA HACIENDO UNA
LECTURA EN CLAVE CONTEMPORÁNEA Y DE GÉNERO"

LA CRÍTICA HA DIT
"HEY, HEMANA! CALMA CONTRA LA IMPUNITAT DE LES
VERITATS QUE ESCRIUREN I HAN ESCRIT SEMPRE LES
MIRADES MASCULINES"

"TRASLLADA LES PRINCESES GREGUES DEL SEU PALAU A
UNA RAVE. DESTACAT TREBALL DE LES ACTRIUS"

"UN MONTAJE DEL QUE SALES, INEVITABLEMENTE, CON
LAS PILAS CARGADAS"

Toni Polo, El País

Judit Martínez, Crítiques Culturals

Nil Martín, Nova Veu 

Gemma moraleda, Somnis de teatre



RÖBOTA (SERVITUD)
RÖBOTA (servitud) és una peça de ciència ficció futurista i distòpica: en
una societat on les relacions heterosexuals estan prohibides per llei per
tal d’assolir un absolut control de la natalitat (la sobrepoblació mundial
és alarmant i els robots ja fan quasi totes les feines que feien les
persones), hi ha lloc per a l’amor? Broto, enginyer en intel·ligència
artificial, treballa en un sorprenent prototip de robot dins la
omnipresent multinacional  RÖBOTA. Palía, la seva parella, un nostàlgic
de la vida humana prèvia al nou règim, es desespera per la
impossibilitat de trobar feina en aquest món pràcticament robotitzat. I
Eva, la seva cap, una de les principals científiques de la multinacional,
està a punt d’incomplir la principal prohibició imposada per l’Estat…





"UNA HISTÒRIA BONICA I CRUA A PARTS IGUALS"

LA CRÍTICA HA DIT

"EL EJE DESLUMBRA CON UNA CLASE MAGISTRAL DE LO
QUE DEBERÍA SER Y REFLEJAR UNA DISTOPÍA"

"USA DE MANERA MUY ACERTADA LA CONTENCIÓN
EMOCIONAL Y LA MELANCOLÍA DE LA CIENCIA FICCIÓN
FILOSÓFICA"

"SÓN CAPAÇOS DE TRASLLADAR-NOS L'ANGOIXA D'UN
UNIVERS FRED, CRU I DISTANT, QUE PODRÍEM TENIR A LA
CANTONADA"

Pau Senabre, Teatre Barcelona

Fernando Solla, En Platea

Juan Carlos Olivares, Time Out 

Oriol Osán, Núvol.com



MASTICAR HIELO
MASTICAR HIELO és una versió lliure de "Qui té por de Virgia Woolf?"

d’Edward Albee. Martha i George conviden a Nuna i Nick a prendre,

suposadament, una copa després de la festa que ha organitzat el pare
de la Martha. Nuna i Nick presencien la dinàmica macabra de la parella
amfitriona: violència, sexe, maltractament… El que havia de ser una
copa de compromís, es converteix en un malson on la parella convidada
es transforma i entra en l’espiral atroç dels amfitrions. Confessions i
secrets mai dits posen al punt de mira el concepte de l’amor.Ficció i
realitat es confonen. Qui diu la veritat? Quan la mentida es converteix
en un joc, el joc es transforma en un dogma. MASTICAR HIELO és un
ensurt a l’amor romàntic. És una comèdia àcida que corroeix per dins a
qualsevol, és literalment una bogeria.





"ÉS UNA PROPOSTA DESFERMADA DES DEL PRIMER
MOMENT, ON ELS ACTORS DE LA COMPANYIA ES DEIXEN
LA PELL I ES BUIDEN LITERALMENT DALT L’ESCENARI"

LA CRÍTICA HA DIT

"EL EJE NOS PROPONE UNA HISTORIA ÁCIDA, POTENTE,
CON FUERZA Y QUE BASCULA DEL HUMOR AL DRAMA
CON FUERZA Y AGILIDAD”

“ELS JOVES TALENTS DE LA COMPANYIA EL EJE HAN
SACSEJAT EL TEXT DE L'AUTOR AMERICÀ PER ADAPTAR-
LO A L’ARA I AQUÍ”

“UNA DEGRADACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA QUE METE AL
PÚBLICO EN UNA ESPIRAL DE GRITOS Y VIOLENCIA QUE
ACABA POR MOSTRAR EL LADO OSCURO DE LAS
RELACIONES TÓXICAS.”

Miquel Gascon, Teatro Barcelona

Ruben Garcia, Teatro Barcelona

Martí Figueras, Nuvol.com 

Ramsés Martínez Barquero, Teatre Barcelona



AMOR és una història d'amor lèsbica. Dues noies joves i amb molts
plans de futur es coneixen una nit durant el recital poètic que fa
l’Andrea. Follen. Follen molt i follen molt bé. S’enamoren. Molt, i molt
bé, s’enganxen, se suen, es coneixen i s’uneixen. Passen molts dies
seguits juntes fins que decideixen viure juntes i construir la vida juntes i
fer-se velles juntes. A la Blanca li ofereixen una feina a Madrid, així que
va i ve a Barcelona, i la relació se’n ressent. Estan tan juntes però tan
separades. El sexe és inexistent. Comencen a tenir gustos nous, coses
que agraden a una són incomprensibles per l’altra. Però hi ha alguna
cosa que els fa pensar “és només una crisi normal”. L’Andrea no pot
escriure perquè si és feliç no li surten els versos. Però no canviaria per
res el que té amb la Blanca, que li sembla tan únic i tan impossible.

Passats uns mesos l’estabilitat i la rutina els fan fixar-se en altres coses i
persones. Hi ha crisis normals? Finalment, tot es precipitarà en una
parada poc cèntrica del metro de Londres.

AMOR





"AMOR ÉS UN MIRALL ENTELAT QUE NO ENS DEIXA VEURE
EL QUADRE FINS A FER-NE VISIBLES TOTES LES PECES."

LA CRÍTICA HA DIT

"LES DUES PROTAGONISTES, ANTAGÒNIQUES PERÒ
COMPLEMENTÀRIES, VAN ESFILAGARSANT ELS FILS DE
LA SEVA RELACIÓ, PERQUÈ L’ESPECTADOR S’HI
EMMIRALLI I POSI AL DESCOBERT LES SEVES PRÒPIES
MANCANCES"

Alba Cuenca Sánchez, Recomana.cat

Oriol Osán, Núvol.com



ELEFANT TERRIBLE és un espectacle per a joves sobre la realitat virtual i
l'anhel de construir ficcions. Presenciem el viatge de l’Adam a través
d’un joc de realitat virtual. Aquest joc que ha creat treballa amb les
seves dades i els seus records prometent una experiència única,

personalitzada i adient amb els interessos de l’usuari. Un viatge catàrtic
on descobrirà el que desitja profundament. L'Adam durant el seu viatge
a través de diverses pantalles anirà descobrint totes les parts d’ell
mateix que ha anat abandonant, matant o eliminant. Tota la realitat de
la que vol alienar-se se li apareixerà dins del joc. Perquè és impossible
escapar de la vida real. Igual que és impossible escapar del nostre
passat o de la nostre infància. Vida real o vida virtual? *L’espectacle va
acompanyat d’una instal·lació amb ulleres de realitat virtual on el públic
pot veure un curtmetratge en VR que funciona com a pròleg de
l’espectacle.

ELEFANT TERRIBLE





"USA DE MANERA MUY ACERTADA LA CONTENCIÓN
EMOCIONAL Y LA MELANCOLÍA DE LA CIENCIA FICCIÓN
FILOSÓFICA"

LA CRÍTICA HA DIT
"SÓN CAPAÇOS DE TRASLLADAR-NOS L'ANGOIXA D'UN
UNIVERS FRED, CRU I DISTANT, QUE PODRÍEM TENIR A
LA CANTONADA"

"EL EJE DESLUMBRA CON UNA CLASE MAGISTRAL DE LO
QUE DEBERÍA SER I REFLEJAR UNA DISTOPÍA"

Juan Carlos Olivaries, Time Out

Oriol Osán, Núvol.com

Fernando Solla, En Platea 



Al fons del mar és una història sobre la cerca de la felicitat que
s'escenifica a pisos de Barcelona i voltants. Amb més de 50 funcions i
més de 1.000 espectadors, Al fons del mar demostra que hi ha un públic
que vol experiències teatrals més arriscades que el teatre de sala. Dos
personatges de la nit i dels barris perifèrics o abandonats es troben en
una festa. Saben perfectament que per tal de que no els facin mal han
de ser durs i no han de deixar-se prendre el pèl per ningú. Però la
tendresa que desperta l'empatia farà que la voluntat de cuidar-se l'un a
l'altre passi per davant de tots els funcionaments preconcebuts. Per un
moment sembla que podran aconseguir ser feliços i oblidar tota la
merda que han hagut de tragar-se tota la vida.

DANI I LA PROFUNDA MAR BLAVA





Sacrifici és un espectacle de text de creació que ens parla del Nil, un
prometedor pintor jove que està vivint un punt d’inflexió en la seva vida,

que s’està plantejant com ha de ser el seu futur. Dubta entre una vida
convencional amb la seva novia Lara i feines de supervivència, o deixar-
ho tot per dedicar-se plenament a pintar. La Lara ens parla d’aquesta
majoria silenciosa que vol treballar per viure feliçment. Mai sortirà al
diari per haver fet res extraordinari, malgrat el viure en societat i tenir
un discurs propi pot ser el més extraordinari i poètic que pot existir.

SACRIFICI





Un conte de personatges estancats en una post adolescència
prolongada. Personatges plens de coses per dir, però sense saber com
fer-ho. Aparcats en un racó de la ciutat. Com si aquests personatges
fossin cotxes aparcats sense cap lloc on anar. Violència continguda dins
uns cossos dòcils.Hi ha un personatge absent que tots han vist i que els
hi remou alguna cosa. No el veuen pas patint, el veuen feliç. Sol, però
feliç. Aquest estrany farà despertar als altres personatges un sentiment
animal, unes ganes de marxar lluny sense preocupar-se per l’hora de
tornar.

SOLILOQUEJAR AMB ALGÚ





Obsolescence és un Western que succeeix a Black Rock City (USA), on
últimament estan succeïnt coses molt estranyes; tombes obertes,

meteorits que cauen, caminants del desert, policies ineptes, llibres
màgics i búfals, després de tant de temps, búfals! És, en definitiva, una
comèdia negre/thriller en el que es posaran en dubte els fonaments de
la idolatria d'una humanitat postapocalíptica. L'apocalipsis potser no
està lluny, potser ja l'hem passat, o potser estem ben a
dins. Benvinguts/des a OBSOLESCENCE, benvinguts/des a Black Rock
City.

OBSOLESCENCE
Eros, Tánatos i Cants de sirena





Un cercle de cadires buit espera que un públic i uns actors ocupin els
seients per començar la sessió d’Ajuda a Afectats per el VIH. La tensió i
l’estranyesa del públic i la disposició espaial es converteixen en elements
fonamentals, per a la recreació del que eren aquest tipus de reunions.

Una actuació realista ens acosta a un pedaç de vida d’aquella malaurada
època. La no teatralitat i l’apropament al teatre-document són claus de
l’escenificació. No hi ha escenari si no hi ha platea, no hi ha actors si no
hi ha públic, no hi ha efectes fora del cercle. La terapeuta, també usuària
del grup d’ajuda integral, dóna la benvinguda i estableix unes normes, i
a partir d’allà, els monòlegs aniran trobant el seu espai d’expressió en
aquest cercle, on actors i espectadors formen part d’una mateixa
cèl·lula, d’un mateix espai.

CÈL·LULES T



CONTACTE
hola@eleje.online

elejecia
el.eje

elejeteatre

https://twitter.com/elejeteatre
https://www.instagram.com/el.eje/?hl=es
https://www.facebook.com/elejecia/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/elejecia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/el.eje/?hl=es
https://twitter.com/elejeteatre

