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2019 • Beatriz • Lisbete • Piedad • Lilium • Lourdes • Juana • Shylvia • Irene • Marí
a • Nelea • Desconocido • María • María 
José • Gloria • Estrella • Sheila • Daría • Rosa 
María • Kelly • Rosa • Rebeca • Soledad • Desconocida • Leonor• Rebeca • 2018 • 
Laura • Sacramento • Rokhaya • Anna María • María 
José • Fátima • Yolanda • Lola • Eva • Yésica • Jhoesther • Desconocida • Sara 
María de los Ángeles • Nuria • Maguette • Manoli • Aicha • Mari Paz • Leyre 
González • Ana Belén • María Estela • Natalya • Ivanka • Martha Josefina • María 
Isabel • Cristina • Alí • María Judith • María Isabel • María 
Soledad • Josefa • Francisca de Jesús • María Magdalena • Raquel Díez • María 
del Mar• Patricia • Doris • María José • Silvia • María Paz • Dolores • María del 
Carmen • María del Pilar • María 
Adela • Jénnifer • Celia • 2017 • Paula • Yurena • Mª Victoria • Andra 
Violeta • Rosa • Mª del 
Rosario • Raquel • Eliana • Susana • Valentina • Beatriz • Mª Carmen • Irina • Mª 
Raquel • Andrea • Kenya • Arantxa • Lilibet • Jessyca • Maya • Katharina • Maricica
 • Felicidad • Sharita • Ana Belén • María • Mª del Pilar • Rosa Mª • Noelia 
Noemí • Ana Belén • Catalina • Mª 
Sofía • Encarnación • Encarnación • Fadwa • Erika Lorena • Ana 
Mª • Aramis • Cristina • Carmen • Laura • Ana Belén • Margaret • Gloria 
Amparo • Dolores • No conocido • Leydi Yuliana • Matilde Teresa • No 
conocido • Antonia • Blanca Esther • J.L. • Virginia • 2016 • Ana 
María • Victoria • Mónica • Elena • María 
Carmen • Celia • Yolanda • Alia • Juana • Mónica • Estefanía 
María • Jaqueline • Isabel • Ada 
Graciela • Flori • Desconocido • Xue • Jane • Krisztina • Alexandra • Karla • Benita 
• Teresa • María Arantzazu • Aranzazu • Johana Bertina • Jana • María 
Candelaria • Desconocido • Lucía • Yolanda • María del 
Carmen • Cristina • Silvia • Victoria • Ana • Francisca • Soraya • Mariana • Silvia • 
María • Desconocido • Mirela • Lisa • Ascensión • 2015 • Anna • Coral • Ramona • 
Caridad • Marina • Maja • María del 
Castillo • N.F.L. • Yessica • Dima • Esperanza • Elvira • Constantina • Desconocido
 • Purificación • Silvia• Magdalena • María del Carmen • Silvina • Carmen 
María • Maimouna • Almudena • Concepción • Desconocido • Saray • Fuensanta • 
Divina • C.M.J.• Olga • Antonia • Leire • Otilia • Maryna • Ana 
Delia • Anka • Felicidade • Laura • M.M.JU • Sonia • Dolores • G.V.R • Beatriz • Ro
sario • Desconocido • María Ángles • Desconocido • María del Águila • Rilma 
Liliana • Encarna • María 
Carmen • Noelia • Francisca • Denise • Hanane • Desconocido • Davinia • Tamara 
• Egle • Desconocido • Teresa • Natividad • Marisa • 2014 • Liliana • Rosa 
Ana • Ana • Hannan • Mari 
Luz • M.M.C • Sara • Ahagiratou • Zuny • Amets • Andrea • Rachida • Sara • Rosa 
• Gisele • Susana • Antonia • Emilia • Verónica • Mónica • Esperanza • Gemma • A
na María • María del 
Carmen • Verónica • Isabel • Sara • Anne • Argelys • Adolfina • Ena • Rosa 
María • María Araceli • Hana • María • María Belén • Raquel • Ana • María 
Elena • Andina • Fátima • María Dolores • Olha • María • Josefa • María 
José• Ana • Nuria • María Luisa • Mercedes • Alicia • María 
Luisa • Desconocido • Nuria • Maria • Patricia • Dolores • Lucina • María 
Ángeles • María José • 2013 • María 



Isabel • Judit • Concepción • Empar • Rosario • Andrea 
Nieves • Eva • Alba • Hayat • Sorina • María del Rosario • Carolina Diana • María 
Fátima • Manuela • María 
Cruz • Valya • Bélgica • Estefanía • Daniela • Isabel• Catalina • Ángela del 
carmen • Ángela • Miriam • Inés • Loida • Amagoia • María • Gema • Isabel • Dolor
es • Leonor • Ilham • María Asunción • Mercedes • Helena • Nicolasa • María del 
Salvador • María Eugenia • Elena • Sonia • María del 
Carmen • Soledad • Inmaculada • Rosa 
María • Petra • Guacimara • Agniezska • Margalida • María del Pilar • Larisa • Thi 
Thanh • Raquel • Eleuteria • 2012 • María Matilde • Francisca • María del 
Carmen • María Teresa • Rosa del 
mar • Pamela • Malika • Isabel • Marisol • Antonia • María • Concepción • Sandra • 
Yulmer • Almudena • Eva • Carolina • Neriman • Inge • María Marina • Ana • María 
Magdalena • María de los Remedios • María Alicia • Vanessa • Ioana • María del 
Rosario • Josefa • Bolivia • Elisabeth • Iria • Yajaira • Ana 
María • Encarnación • Carmen • Mercedes • María Jesús • Nicole • Ana 
María • Juventina • Rosario • Caridad de los 
Ángeles • Julia • Elisa • Manpreet • Carmen • Estrella • María • Rosa • Anna • Amp
aro • Antònia • Rhimo • 2011 • Irina • María 
Ascención • Fátima • Matilde • Inmaculada • Natalya • Silvia • Sabrina • Tatiana • M
ara • Yvonne • Cristina • Eunice • Amaranta • Roxana 
Claudia • Salud • Ester • Mina • Clementina • María 
Dolores • Lucía • Deisy • Caridad • Fructuosa • María 
Isabel • Elena • Mónica • Rosario • Giovanna • Julia • Eliana • Angélica 
Pilar• Teresa • Inés • Johana Marlene • Arantxa • Gloria • Miren • Marisol 
Consuelo • Rosa 
María • Rosa • Cándida • Mireia • Viorela • Yanela • Purificación • Natividad • Maril
yn • Susana • Arianny • Desconocida • María 
Montserrat • Gigliola • Carmen • Weili • María Jesús • Carmen • Ana 
María • Juliana • Leidiyeni • Esther Julia • Ramona • 2010 • Nadia • Alannah 
Catherine • Chun • Yolanda • Estefanía • Rosa 
María • Cristina • Dolores • Silvia • María 
Cristina • María • Lidia • Rosalía • Anne • Saida • María 
Dolores • Fatiha • Catalina • Rosa • Piedad • María • María 
Belén • Rosario • María • Damiana • Sabrina • Nicauris • Johana Elisabeth • María 
Montserrat• Laila • Zhour • Andrea 
Valeria • Felicia • Milagros • Rafaela • Emese • Amelia • Sarah • María del 
Carmen • Carmen 
Cecilia • Mercedes • Mónica • Imgard • Inés • Fatna • Antonia • María 
Dolores • Guadalupe • Alicia • Ana • Farida • Fátima • Mayra 
Alejandra • Susanne • María 
Montserrat • Silvia • Vanessa • María • Irene • Emma • Isabel • Julia 
Eulalia • Alla • Cristina • Teresa • Carmen • Victorya • Marjorie • Malina • Isabel • J
osefa • Elena • Juana María •



Característiques tècniques

Dones i silenci és una obra que es desenvolupa a l 'escenari i 
cinematogràficament en tres pantalles. Les projeccions del cineasta Toni 
Verdaguer que col·labora amb la Companyia8 acompanyen les accions 
dramàtiques.
Tres pantalles, cadascuna de quatre metres per 2'50 d'alt que es converteix en 
una gran esdeveniment cinematogràfic on cinema i teatre es donen la mà en una 
posada en escena transversal. Tres projectors de tir curt, una càmera en directe.

�

So
Taula de so. Reproductor, amplificador i altaveus. Tirem funció amb dos 
ordinadors. Amb el Qlab tirem les imatges i el so. Utilitzem micros d'ambient per 
reforçar la veu. 



Il·luminació

9 retalls  500 w
6 panorames.
4 PC 1000W (amb viseres i portafiltres)

Espai

Instal·lació de tres pantalles de retroprojecció cadascuna fa quatre metres d’ample 
per 2'50 d'alt.
Es necessita un teatre que tingui 12 metres de boca.
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Dones i silenci de José Antonio Aguado és una obra contra la violència de 
gènere. Petites històries que retraten diferents escenes on la dona és el centre.  
La protagonista se sent atrapada, fuig o lluita contra els diferents formats de 
violència masclista. L’espectacle porta al públic a la reflexió i deixa el dabat obert. 
La Companyia8 s’ofereix a fer un teatre-foro després de l’espectacle si es 
demana.
L’obra compta amb tres formats: català, bilingüe i castellà. 

Currículum de la Companyia8. Resum activitats teatrals 

Companyia de Terrassa creada l’any 2008 amb l’objectiu de portar a escena obres 
de creació pròpia de dos dels seus fundadors: José Antonio Aguado i Rosa 
Ponsarnau. 
El primer espectacle que va pujar a escena va ser M’agrades a les fosques 
(2009) estrenada a la Sala Maria Plans. Una comèdia de tres dones de la mateixa 
família, però de generacions diferents. Cap home els acompanya en el seu 
conviure diari, fins que apareix un pare i una veïna que farà néixer sentiments 
desconeguts a la mare. Ja en aquest primer muntatge el cinema i les projeccions 



a l’igual que la música són una marca de la casa. El segon espectacle estrenat a 
la sala Maria Plans, Això només passa a les pel·lícules (2010) presenta un joc 
paral·lel en les vides de tots els personatges, ja que cadascun té un actor, un mite 
del cinema com a alter ego. Una de les característiques d’aquest muntatge era la 
música en directe. El següent muntatge va ser Cinc dies (2010) estrenat al Teatre 
Alegria dins la programació del CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa). En 
aquesta obra les dones tornen a ser les protagonistes. Ens trobem en una oficina 
de pàgines web en el dia a dia de cinc dones, però no tot és el que sembla, ja que 
es tracta de la gravació d’una sèrie de TV. 

Després Naoko (2011) ens presenta un personatge de videojoc convivint amb 
dues germanes. Un element que defineix aquest projecte és la combinació 
d’imatges de videojoc i música. “Naoko” és una obra naïf del món dels videojocs. 

Amb Més bonica que una vedella a topos (2012) La companyia va fer el 1r pas 
cap a la comèdia musical on també a part de la història, la música i les lletres de 
les cançons van estar creades per la pròpia companyia. Una història d’embolics, 
estafes i banquers. 

En un tres i no res (2013). Tres històries sense aparents lligams: unes mares i un 
pare a la porta de l’escola dels seus fills, unes vedettes amb un mort i uns turistes 
al Marroc. Finalment, però passats els anys, alguns d’aquest 

personatges acaben coincidint i passant els seus últims moments en una 
residència. Tot vist des de l’humor i la ironia. 
Micropeces8 ( 2013-14) Sis peces breus ens porten a espais molt propers a la 
vida quotidiana: una secretària misteriosa, una àvia apassionada pels colors 
blaugrana., uns joves que s’enfronten al desig de la paternitat, un sopar romàntic, 
una perruquera amb aspiracions d’artista i dues dones atrapades en un espai i 
temps indefinit. Algunes ens recorden la nostra vida, la dels veïns, la dels amics. 
D’altres ens sorprenen, no tot és el que sembla ni és previsible, ens faran 
somriure i ens emocionaran. Micropeces8 ens conduiex per un espai molt proper 
entre els actors, el text i el públic. 

La Dona de l’encarregat (2015-17) Es va estrenar a la sala Maria Plans de 
Terrassa el 22 d’octubre del 2015. Des de llavors ha estat representada en 
diferents espais i ciutats amb més de 30 representacions. Obra de suspens i 
humor negre i cançons en directe. Formada per diferents històries que al final van 
encaixant com si es tractés d’un trencaclosques. 



M’agrades a les fosques (2018-2020) La Companyia8 torna a pujar a l’escenari 
la seva primer espectacle per celebrar el desè aniversari de la companyia. En 
aquesta ocasió la música és en directa. L’obra ha estat gaduardonada en diferents 
concursos: Tàrrega, Malgrat de Mar, Cornellà, Sant Feliu de Codines i premi del 
públic de la Mostra de teatre de Tàndem.

La Companyia8

José Antonio Aguado  (director i autor)

Fayón (Saragossa) 1962. Llicenciat en Filologia Hispànica per la UAB. Postgrau 
en Teatre i Educació i Postgrau en Moviment i Educació per l’Institut del Teatre. 
Director i dramaturg de laCompanyia8i un dels seus fundadors. Des de sempre 
s’ha interessat pel teatre i la literatura i això es reflecteix a les pàgines del Diari de 
Terrassa on és crític de teatre i de llibres. 

Ha estat el director de les 8 obres que ha estrenat la Companyia8. Dues d’elles: 
Això no passa amb les pel·lícules i Més bonica que una vedella a topos de la seva 
autoria i les dues últimes: Micropeces8 i La dona de l’encarregat amb autoria 
compartida amb Rosa Ponsarnau. Anteriorment ha estat director durant 3 anys de 
la Companyia Sarau de l’ONCE (2000-2003) i de la Companyia Medusa 
(2005-2006). 

Actualment compagina la direcció de la Companyia8 amb la seva feina de 
professor d’Arts Escèniques de Batxillerat Artístic a l’INS de Viladecavalls. 

Rosa Ponsarnau 

Terrassa, 1967. Llicenciada en Filologia Catalana per la UAB. Ha fet cursos 
d’interpretació amb Ferran Medicó, de Comèdia de l ‘Art amb Eugènia Gonzàlez. 
Actriu i dramaturga de la Companyia8 i una de les seves fundadores. Ha participat 
com a actriu en totes les obres de la Companyia8 i ha estat l’autora de tres obres 



en solitari: M’agrades a les fosques, Cinc dies i Naoko i dues amb autoria 
compartida amb José Antonio Aguado:Micropeces8 i La dona de l’encarregat. 
Actualment compagina les activitats d’actriu i dramaturga a la Companyia8 amb la 
docència com a professora d’Arts Escèniques del Batxilleart Artístic a l’INS Torre 
del Palau. 

Rosa Domènech 

Terrassa, 1953. Estudis d’interpretació a la Casona. Monogràfic el proceso 
creador. Comença a la Companyia8 amb l’espectacle En un tres i no res (2013). 
A partir d’aquest espectacle ha participat en tots els projectes. Des de 2017 
participa amb la Companyia Tfive amb l’obra Cinc cèntims de dona 

Ana Alonso 

León, 1964. Llicenciada en Filologia Francesa per la UAB. Ha viscut a França, 
Bèlgica. Ha cursat estudis de mim i expressió corporal a l’escola de Marcel 
Marceau . És actriu de la Companyia8 des de la seva creació. 
Actualment treballa com a professora de secundària de francès i llengua 
castellana. 

Miquel Àngel Senar 

Terrassa, 1965. Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la UAB. 
La seva primera col·laboració amb la Companyia8 va ser el musical Més bonica 
que una vedella a topos. Des de llavors ha participat en tots els projectes de la 
Companyia. Expert en balls de saló. 



Judit Cantón

Terrassa, 1991. Curs Entrenament corporal. Escola el Timbal 2018 - Curs Teatre 

Musical, “Els dolents de la pel·lícula”, impartit per Mone Teruel. 2017 - Curs “El 

Personaje a través de la dicción”, impartit per Babeth Ripoll. 2017 - Curs de 

màscares. Escola el Timbal. 2014 - 2017. Formació Estudi Nancy Tuñón - Jordi 

Oliver. 2012 - 

Participa la Companyia8 des del 2018 amb les obres Dones i Silenci de J.A. 

Aguado i M’agrades a les fosques de Rosa Ponsarnau. 2017 - Cinc cèntims de 

dona. amb T-Five. 2014 - George Kaplan de Fréderic Sonntag amb la Université 

Paris I - Panthéon Sorbonne. 2009 -

Júlia Solanas

 

Terrassa, 2000. Estudiant d’estudis asiàtics a la UAB. Títol  de Batxillerat en Arts 

Escèniques. Estudis musicals de piano al Conservatori de Terrassa. Ha participat 

en diferents muntatges: We Will Rock You, L’Inspector de Gogol. 

Toni Falgar

Barcelona 1948. Estudis de música al Conservatori de Barcelona i Terrassa a 

l’Aula de Jazz i a l’escola de Blues de Barcelona. Ha format part de diferents 

grups musicals i orquestres: Conjunts Manolo Bravo, Orquestra Carambola, Big 

Band Blues, Vizzentina B.B; Grup Mississippi, orwuestra Filarmònica del Prat de 

Llobregat.
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Dones i silenci de José Antonio Aguado 

www.companyia8.com 

!  34 610683267 Rosa Domènech 

             34 676623422 Rosa Ponsarnau  

�  ciavuit@gmail.com  
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