
	   	  

 
 

 



	   	  

NO PLORIS 
de Marta Moreno i Cia. Apropet 

 
Quan la realitat que l'envolta s'enfosqueix, la Júlia aprèn a brillar. 
Superar la pèrdua d'algú proper no és fàcil i la Júlia ho sap, però 

quan se n'adona que superar no vol dir oblidar, tot canvia. 
 
 

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 
 

DRAMATÚRGIA i DIRECCIÓ:  

Marta Moreno Sanchez 

ACTRIUS: 

JÚLIA – Eder Carràs Buide 

AINA – Alba Godoy Dominguez 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
	  

ABSENT 
1 1 adj. [LC] No present en un lloc. Absent del 
país. Enyorar els amics absents.  
1 2  [LC] absent de mi (o absent de tu, 
etc.) Separat, allunyat, de mi, de tu, etc 

	  

DURADA: 15min 
IDIOMA: català 
RECOMANAT: a partir de 12 anys 

FITXA TÈCNICA 
 

LLOC D’ACTUACIÓ: un menjador 
d’una casa o una sala que pugui 
semblar-ho. Equipada com a mínim 
amb una taula, dues cadires i una 
sort ida.  

TEMPS DE MUNTATGE: 1 hora 

TEMPS DE DESMUNTATGE: 30 min.  



	   	  

MARTA MORENO SANCHEZ 
 
Gironina i de la terra.  
Amb una gran passió per escriure. 
 
Graduada en el CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral de l'Aula 
Municipal de Teatre de Lleida. Ha participat en la companyia El 
Guirigall del Galliner de Girona i en el microteatre durant el festival 
FITAG del 2014. Ha treballat amb El Celler del Teatre. S'ha iniciat 
en la dramatúrgia en un curs amb Marc Artigau.  
Membre fundadora de Cia. Apropet, on comença a experimentar 
la direcció. 
 
 

 
ALBA GODOY DOMINGUEZ 

 
Alegre i viatgera. 
Sempre entusiasmada en explicar històries. 
 
Graduada en el CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral de l'Aula 
Municipal de Teatre de Lleida. Ha participat en la companyia 
juvenil de l'Aula durant tres anys, així com en diversos tallers per a 
joves. També ha estat membre de les companyies Fadunito i 
L'Esponja Teatre. Actualment és professora de nens i joves a 
l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. 
Membre fundadora de Cia. Apropet. 
 

 
 
EDER CARRÀS BUIDE 
 

Artista per naturalesa. 
Actriu, gairebé cantant i una mica ballarina. 
 
Graduada en el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral a l’Aula 
Municipal de Teatre de Lleida, on també ha participat en diferents 
produccions, tallers de teatre i teatre musical. Actualment és 
actriu al programa infantil El Club Banyetes i a la Cia. El Sidral, 
també ha treballat en altres companyies com Zum-Zum Teatre o 
Teatre Nòmada i ha set membre del grup vocal Be1Beat, a part 
és professora de teatre per a nens i nenes.  
Rep classes de cant i de dansa, i s’inicia en el món del circ aeri.  
Membre fundadora de Cia. Apropet. 
  



	   	  

 
 

MÉS INFORMACIÓ 
	  

www.ciaapropet.com 
 

cia.apropet@gmail.com 

 
685995358 

( Eder Carràs Buide ) 
 


