
 

 

 

 

Una comèdia sobre (homo)sexualitat i discapacitat 

 

- ¿Diversitat funcional? 

- Sí, es una altra manera d’anomenar a les persones que no 

funcionem com la majoria, sense fer servir paraules pejoratives 
com incapacitat, minusvàlid, paralític, esguerrat, mongòlic, 

retardat… 

- Sí, sí, ja ho he entès, no sóc subnormal. 

- O subnormal. 

 

microreportatge TV3 (1 min 38 s) 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/el-sexe-dels-angels-una-obra-sobre-la-doble-discriminacio/video/4051710/
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Tres amics comparteixen un pis adaptat per a persones amb 

diversitat funcional. El Dani viu tancat al seu armari de doble pany, 

amargat i submergit en els seus records de joventut d’ençà que un 

accident el va deixar tetraplègic als catorze anys. La Vero conviu amb les 

seqüeles d’un ictus i lluita conta la sobreprotecció de la seva mare, la 

Sole, que pateix del cor i no sap que la seva filla és lesbiana. La Mercedes 

és deficient visual, s’acaba de casar i ja s’està penedint.  

Les seves vides faran un gir amb l’aparició del millor amic del Dani abans 

de tenir l’accident, l’Edu, que està destrossat perquè l’acaba de deixar la 

seva novia. Tots plegats viuran amb ell les fases posteriors a una pèrdua i 

es veuran obligats a emprendre accions que resolguin els seus conflictes.  

 

Equip artístic 

Repartiment: Rosa Cadafalch, Judit Saula, Eladio Herranz, Andreu 

Sans i Mercedes Losada. 

Direcció i dramatúrgia: Emili Corral  

Ajudanta de direcció: Sílvia Molins 

Disseny de so: David Arenas  

Espai escènic i vestuari: Jota Cortés 

Il·luminació i cap tècnic: Lluís Garcia   

Fotografia: Frank Toro 

Producció: Diversitat Teatral i Centre d’Arts Escèniques de Terrassa.  

 

 

  

http://www.emilicorral.com/
https://www.gloriajose.com/sobre-mi
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Proposta escènica 
 

Comèdia de situació estructurada en set actes, que es desenvolupa 

seguint les fases psicològiques d’una pèrdua: sorpresa, negació, ira, 

culpa, depressió, conciliació i acceptació.  

 

El personatge de l’Edu, heterosexual i ignorant de la realitat de les 

persones amb diversitat funcional o sensorial, exemplifica la mirada 

externa dels mal anomenats “normals”, plena de tòpics i prejudicis 

conscients i inconscients. Degut a la dificultat d’acceptar una ruptura 

sentimental esdevé incapaç de veure els problemes del Dani i de les 

seves companyes de pis. I, en conseqüència, el públic s’acaba identificant 

molt més amb aquestes que no pas amb l’Edu. 

El sexe dels àngels pren com a font el documental El sexo de los ángeles 

de Frank Toro i l'assaig Re-inventarse de Jesús González. El text està 

documentat en més de 70 llibres i revistes especialitzades en aquests 

temes, entrevistes amb persones amb diversitat funcional, familiars, 

amics i professionals de la salut. Algunes referències d’estil properes a 

l’espectacle son comèdies com No me pidas que te bese... d’Albert 

Espinosa, Intocable d’Olivier Nakache y Éric Toledano, Campeones de 

Javier Fesser o la sèrie de Netflix Special.   

Des de Diversitat Teatral apostem per la inclusió d’actrius i actors 

amb diversitat funcional i/o sensorial en les arts escèniques 

professionals. A través de l’humor oferim al públic una visió de la 

“discapacitat” allunyada dels tòpics de dolor i tragèdia que arrossega. Des 

de l’entreteniment, volem trencar amb el rebuig, convidar a la reflexió, 

aportar diferents punts de vista i posar llum a un tema que encara avui és 

ignorat, quan no rebutjat, al cor de moltes comunitats: la doble exclusió 

de viure sent gai o lesbiana amb diversitat funcional o sensorial. 

Emili Corral 

Autor i director 
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L’equip artístic 

 
Emili Corral: autor i director 

 

Actor, director i dramaturg, llicenciat en 

Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona. 

Es fundador de la cia. de teatre integrat Diversitat 

Teatral. 

Va ser premiat a la convocatòria 2013 d’Art per a 

la millora social d’Obra Social "La Caixa" pel 

projecte La última pirueta  i també va rebre el 

Premi de públic i menció especial del jurat del Festival Mikro 

Akadèmia (2015) per la peça Mirades.  

Autor, director i productor de De la Miss a la mitad (2015-2017) i El sexe 

dels àngels (2010-2013) de la cia. Diversitat Teatral. També és autor 

d’Alícia, von boyage (Festival COS 2009), de les peces curtes El futuro de 

los niños i Vi ranci, i co-autor del llargmetratge Los amores inconclusos, 

dirigit per Frank Toro. Ha treballat com actor en diversos projectes de 

teatre i audiovisuals: Romeo i Julieta de Shakespeare, dir. Pep Pla; Voler 

és poder i Compta amb mi, dir. Marta Otín;  L’altra banda, dir. Joan 

Monells; L’expedient, dir. Àngel Amazares; La última pirueta, dir. Carles 

Bigorra; i El futuro de los niños, dir. Emili Corral.  

Des del 2017 forma part de l’equip de direcció d’Alquimistes Teatre. 

També ha treballat com a professor de teatre a Andi Down Sabadell 

(2016-2017) i a la Fundació Catalana de Síndrome de Down (2017-2018) 

i el novembre del 2019 s’incorporà com a professor de teatre a 

l’Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano – ACIDH.  
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Rosa Cadafalch 

 

Titulada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.  

Debuta en 1985 com a protagonista femenina de Cyrano de 

Bergerac dirigida per Josep Maria Flotats. Entre els seus treballs 

destaquen: Amics íntims d’Ever Blanchet (2017), La rosa tatuada, 

dir. Carlota Subirós (2013); Pedra de Tartera, dir. Lourdes Barba 

(2011), El camp de Martin Crimp. Dir. Toni Casares. (2005); La 

dona com a camp de batalla de M.Visniec. (2004) y Tatuatge de Dea 

Loher dir. Pep Pla (2003); 11 set. 2001/ Les Troianes. Dir. Ramón 

Simó; Oblidar de M. Laberge. Dir. Lurdes Barba. (2001); Ànsia de 

Sarah Kane. Dir. X. Albertí (2000); El malentès d´A. Camus. Dir. A. 

Simón Rodríguez (2000); Collar de cranis de J. Brossa. Dir. Beno 

Mazzone (2000); Platja negra de Jordi Coca. Dir. Lurdes Barba 

(1999); A la jungla de les ciutats de B. Brecht. Dir. Ricard Salvat 

(1998); Després de la pluja de S. Belbel (1993). 

 

 

Judit Saula 

 

Interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona i dansa a l’escola 

Àrea. Ha fet cursos amb La Cia. La Complicité, Maurice Durozier, 

Franco de Francescantonio, Magda Puyo, Sophie Rappeneau, 

Theater O, Jordi Cortès i Adam Benjamin (dansa integrada).  

 

Entre els seus darrers treballs destaquen Mans a l’Òpera al Petit 

Liceu; Realitats Avançades 2 de Simona Levi; De la miss a la 

mitad, d’Emili Corral, The Friki Shakespeare’s Show de la cia. Món 

de Mones; el monòleg propi Posseïts 3 i V.I.T.R.I.O.L. de Jordi 

Cortés. També ha treballat amb Leo Bassi a BassiBus, El Perro de 

Marta Galán, Hop!Era de Toni Albà i Jordi Purtí i Metamembrana de 

Marcel·lí Antúnez.   

En televisió, ha treballat a la sèrie de TV3 Benvinguts a la família i 

al programa cultural 33 Recomana del Canal 33, interpretant 

diversos personatges.  
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Andreu Sans  

 

Llicenciat en art dramàtic per l’Institut del Teatre. Format també en 

Tècnica Meisner amb Javier Galitó-Cava, mim corporal a l’International 

School of Mime Corporeal de Londres i tècnica Lecoq a Estudis de 

Teatre Berty Tovías.  

 

Des del 2013 treballa com a actor en l’espectacle de carrer Carrilló de 

la cía. La Tal. En teatre ha treballat a Navegants, de Toni Cabré; Impro 

Fighters de Planeta Impro; Els espectacles La Tempesta i Sis Joans a la 

cia. Príncep Totilau, de Marc Hervàs; Ventdavall de Jordi Basora i 

l’espectacle de mim corporal Detrás, dir. Stephane Levy.  

 

Ha intervingut en diversos curts i l’hem vist a les sèries La Riera, Via 

Augusta, i a la TV Movie Ull x ull de TV3. 

 

 

 
 

 

Eladio Herranz 

El 1992 es comença a formar amb Berty Tobías i ingressa a l’Institut 

del Teatre. Dos mesos més tard pateix un accident que l’obliga a 

deixar els estudis una temporada. Es llicencia en psicologia i combina 

la feina com a psicòleg amb les arts escèniques.  

Entre 1994 y 2011 treballa com a director teatral i dramaturg en 

diversos grups de teatre universitaris. El 1995 presenta el text El gran 

guión al Cafè Teatre Llantiol, dins del GREC’97. El 2009 esdevé 

presentador del programa de TV online “La rampa” a Discapacidad TV.  

Entre els seus espectacles professionals destaquen El mirador de les 

paraules que no puc dir, de Carla Torres Danés; La última pirueta, dir. 

Carles Bigorra; El sexe dels àngels, d’Emili Corral (2011). 

Ha escrit i publicat la novel·la autobiogràfica El tercer día: caminando 

sobre ruedas (2018)  
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Mercedes Losada 

 

Als 26 anys li diagnostiquen retinosis pigmentària. Fundació ONCE li 

obre les portes al món del teatre i la literatura, on inicia la seva carrera 

artística. Des del 2003 és integrant del grup de teatre SARAU de 

l'Associació Artística de Cecs i Deficients Visuals de Catalunya, on ha 

participat com actriu en onze muntatges que han girat per diverses 

sales i festivals del país, entre els que destaquen les Biennals 

Interestatals de l’ONCE  a Tarragona, Bilbao i A Corunya, el Festival 

Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma al 2015  i el  

Festival Simbiòtic 2017. 

 

El 2001 s’inicia en la dansa amb el coreògraf italià Virgilio Siena al 

Festival Grec. El 2013 participa a l’espectacle Àgora Terra, al palau 

Carly. També treballa amb la coreògrafa Carolina Alejos d’Espai Cecs i 

comença a assistir als tallers de dansa integrada de Jordi Cortés.  Des 

d’aleshores és integrant del grup de dansa integrada Liant la troca, on 

ha participat en nombrosos espectacles arreu del país.  

El 2012 funda i dirigeix el grup de rapsodes Dones amb veu, una secció 

de l’Ateneu Sant Feliuenc que, des d’aleshores, ha creat més de vint 

espectacles de poesia, música i dansa.  

 

  



 

 

Trajectòria de la companyia 

El denominador comú de la feina artística i pedagògica de l’Emili Corral 

sorgeix del desig d’ajudar a eliminar etiquetes i dissoldre la barrera 

mental de la "discapacitat", a partir d’un treball artístic sobre temes 

universals, que doni visibilitat a artistes amb diversitat funcional i/o 

sensorial en el mainstream de les arts escèniques.  

 

 

2011-2013 

El sexe dels àngels. 

Coproducció amb Centre d’Arts 

Escèniques de Terrassa. Sala 

Muntaner i Gira per Catalunya. 

 

 

 

2013 

La última pirueta. Projecte 

artístic-pedagògic cofinanciat 

per Obra Social La Caixa, Art 

per la Millora Social. Nau 

Ivanow i Festival FITI. 

 

 

2016-2017 

De la Miss a la mitad. 

Projecte en residència a la Nau 

Ivanow de Barcelona. Festival  

“Barcino’16” i temporada en 

novembre a l’Almería Teatre. 

 

https://youtu.be/tloey8anDDg
https://youtu.be/Y0P0XkOmPD8?t=3940
https://youtu.be/QA9MzdddJ7w
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Contacte 
 

Emili Corral 

Direcció 

 (+34) 667 082 796 

diversitatteatral@gmail.com 

www.emilicorral.com 
 

Espectacle coproduït per: 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments 

Jesús González, Frank Toro, Pep Pla, María Casas, Lupe 

Julià, Teatre del Sol, Sala Muntaner, Txell Roda, L’Estruch, 

Mercè Hernàndez (ECOM L’Hospitalet de Llobregat), 

AVAN, Marga Ramis, Belinda Jiménez,  Manel Ávila, Oriol 

Monràs, Mayte Garcia, Esther Contreras, Manuel Corral, 

Isabel Toro, Lidia Olayo i Sergio Forca. 

mailto:diversitatteatral@gmail.com
http://www.emilicorral.com/
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Retalls de premsa 
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Fitxa técnica 
 

SO 

 2 reproductors de CD 

 1 altaveu de monitoratge al fons de l’escenari alimentat 

desde sortida aux. de la taula de so. 

 2 Altaveus P.A. estèreo 

 (O sigui, 2 etapes de potència- una per la P.A. i altra pel 

monitor) 

 

IL·LUMINACIÓ 

 24 canals de dimmer doblats 

 33 focus tipus PC de 1000W (12 frontals, 17 zenitals y 4 

contres) 

 Filtres: 1 blau, 2 taronja. 

 Taula de regulació amb possibilitat de gravació d’escenes 

o memòries. 

 

NECESSITATS TÈCNIQUES 

 Escenari de 6m d’amples per 5m de fondària. 

 Cámera negra y 3 bambalines a cada banda. 

 Preferiblement opcions d’accessibilitat a escena desde 

camerinos. 

 Camerino  amb capaciotat per a 5 persones. 


