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Una societat blindada, que s’autoprotegeix, entra en crisi quan algú torna a casa i 

comença a destapar el passat. Un drama psicològic del 1884, i el primer Ibsen de 

Julio Manrique.

 

 

Vildanden [L’ànec salvatge] va ser publicada el 1884 i es va 

estrenar el 9 de gener del 1885 a Den Nationale Scene de Bergen 

(Noruega). Passats només tres anys, el 4 de març del 1888 es va 

estrenar a Berlín, i va arribar a Londres el 5 de maig del 1894. 

A l’Estat espanyol, el muntatge 

immediatament anterior a aquest que 

presentem es va estrenar el 26 de gener 

1982 al Teatro María Guerrero del CDN 

a Madrid, en una adaptació d’Antonio Buero Vallejo, dirigit per 

José Luis Alonso. En formaven el repartiment Ricardo Alpuente, 

Manuel Andrade, Santiago Álvarez, José Bódalo, Alfonso 

Castizo, José Antonio Cobián, José Luis de la Fuente, Manuel 

Galiana, Nuria Gallardo, José González Ibáñez Antonio 

Iranzo, Pedro Luis Lavilla, Andrés Mejuto, Juan Carlos 

Montalbán, José Morales, Francisco Olmo, Encarna Paso, 

Rafael Ramallo Pantoja, Manuel Tejada i Ana María Ventura. 

El text original ha estat adaptat en diverses ocasions per al 

cinema: el 1926 al film mut alemany Das Haus der Lüge, el 1963 

en una versió animada dirigida pel nét de l’autor, en diverses 

versions televisives a la dècada dels 50-60, el 1976 en una nova 

versió alemanya signada per Hans W. Geißendörfer, el 1984 en 

una versió anglesa de Henri Safran protagonitzada per Jeremy 

Irons i Liv Ullmann i, finalment, el 2015 en una versió australiana 

titulada The Daughter, de Simon Stone. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_W._Gei%C3%9Fend%C3%B6rfer
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Safran
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://en.wikipedia.org/wiki/Liv_Ullmann
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Daughter_%282015_film%29
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Aquest espectacle forma part del recorregut Individu i societat d’aquesta temporada, 

que continuarà amb: 

 

Jane Eyre 

a partir de la novel·la de Charlotte Brontë adaptació Anna Maria Ricart 

direcció Carme Portaceli 

Gràcia. del 23 de febrer al 26 de març 

 

Filla del seu pare 

a partir de Hedda Gabler de Henrik Ibsen versió Aleix Aguilà 

direcció Pau Miró cia. Companyia Solitària 

Montjuïc/Espai Lliure. del 15 al 26 de març 

 

Ivànov 

d’Anton Txékhov direcció Àlex Rigola 

Montjuïc. del 27 d'abril al 28 de maig 

  

http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2016-2017/lanec-salvatge
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2016-2017/filla-del-seu-pare
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2016-2017/ivanov
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC – DEL 2 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL 

L’ànec salvatge 

de Henrik Ibsen adaptació Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique 

direcció Julio Manrique 
 

intèrprets Andreu Benito Werle / Ivan Benet Hialmar / Jordi Bosch Relling / Laura 

Conejero Gina / Pablo Derqui Gregor / Miranda Gas Soerby / Jordi Llovet Petersen, 

Molvik / Lluís Marco Ekdal / Carles Pedragosa músic / Elena Tarrats Heda, Hedvige 

 

 

escenografia Lluc Castells / vestuari Maria Armengol / caracterització Ignasi Ruiz / 

il·luminació Jaume Ventura / música original i arranjaments Carles Pedragosa / so i vídeo 

Damien Bazin 

 

 

ajudant de direcció Marc Artigau / ajudanta d'escenografia Mercè Lucchetti / ajudanta de 

vestuari Raquel Ibort / alumna en pràctiques d'interpretació de l'Institut del Teatre Martina 

Roura / alumne en pràctiques del Màster de disseny escenogràfic de l'escola Elisava Juli 

Sanjuan 

 

 

construcció d'escenografia Arts-cenics, Jorba Miró, Taller d'escenografia Jordi Castells 

i Pascualín / confecció de vestuari Goretti Puente 

 

 

producció Teatre Lliure 

amb la col·laboració de Montibello, Steinhart, Cebado, D'Orleac, Tweezerman, Punto 

Blanco i Marco Pascali 

 

espectacle en català // durada aprox. primera part 1h. 30' / pausa 15' / segona part 1h. // 

sobretítols en castellà i anglès cada dissabte a partir de l'11/03 // 12/03 col·loqui amb la 

companyia després de la funció, emissió EN DIRECTE! a través del web a partir de les 21h. 

aprox. // 17/03 funció accessible per a persones amb discapacitat auditiva i/o visual // 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 

 
seguiu #lanecsalvatge al twitter 

horaris de dimarts a divendres 20:30h. / dissabte 19h. / diumenge 18h. // preus 29€ / 26€ compra 

avançada / 24,50€ amb descompte / 18€ tarifa plana Abonament Espectador / 15€ Carnet Jove i 

menors de 30 anys  
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Un ànec ferit conviu amb altres animals al soterrani d’una casa humil, en una 

petita ciutat d’un petit país del nord d’Europa on sempre fa fred. Com si els ocupants 

de la casa, els pobres però raonablement feliços (això és, evidentment, només una 

opinió) membres de la família Ekdal haguessin arrencat un tros de bosc o 

n’haguessin inventat un per donar sortida a les seves fantasies, o als seus deliris, 

segons com es miri. Però, com adverteix en un moment donat l’avi Ekdal, tard o 

d’hora “el bosc es venja”. 

Moltes ficcions, o almenys moltes de les ficcions que m’agraden –i això inclou, 

evidentment, les ficcions dramàtiques– consisteixen en això: una comunitat, un 

determinat grup humà, subsisteix obeint unes determinades regles. Bones o 

dolentes, han acabat configurant-se com el mecanisme que garanteix la 

subsistència del grup. La història comença, o almenys la història que dramàticament 

ens interessa, quan algú, l’altre, l’estrany, truca a la porta, observa el funcionament 

del grup en qüestió i, en un moment donat –sigui per malícia, sigui per ganes 

d’ajudar, o bé per una inquietant barreja de les dues coses– posa en qüestió 

aquestes regles. 

A L’ànec salvatge (un Ibsen meravellós i, sorprenentment, poc conegut i encara 

menys representat a casa nostra), hi passa una cosa així. Algú truca a la porta i els 

pobres però raonablement feliços membres de la família Ekdal decideixen obrir… 

Julio Manrique 
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L’ànec salvatge: la tesi de la ‘mentida vital’ 

Després de l’esvalot causat per Un enemic del poble, Ibsen va escriure el 1884 

L’ànec salvatge, que Germán Gómez de la Mata definia com “un drama pessimista 

que el públic va rebre encantat, ja que el va prendre com una palinòdia i un mea 

culpa del dramaturg, que encara va rebre la crítica dels seus enemics mentre els 

amics l’aplaudien. En realitat, la peça no és l’abdicació que se li va atribuir sinó un 

simple sospir de malenconia…”. Per a Robert Brustein, en canvi, “només se la pot 

considerar una obra semiautobiogràfica, encara que contingui l’autocrítica més 

potent que Ibsen s’hagi fet mai i que també sigui una mena d’autorepudi de tot allò 

que l’autor ha escrit fins llavors”. 

L’ànec salvatge és una peça de transició, a l’encavalcament de les etapes realista i 

simbolista d’Ibsen. Tot i que conté trets del ‘realisme expositiu’ i del ‘realisme social 

i crític’, ja hi comencen a aparèixer elements que no tenen per referent immediat 

l’experiència objectiva dels personatges, sinó que apunten a un altre nivell, vinculat 

a ressonàncies ambigües i metafòriques, per mitjà d’un llenguatge autosuficient. 

Aquests elements obren un món paral·lel que enriqueix, matisa i fa més complex el 

vessant realista de la peça. Segons Jaime Rest, a partir de L’ànec salvatge “Ibsen 

es desplaça cap a un drama d’abast simbòlic i s’interna en l’exploració dels estrats 

més íntims de l’experiència i la conducta humana, que culmina amb la seva últim 

peça Quan despertem d’entre els morts”. 

(···) Martin Esslin, per part seva, destaca la diferència essencial entre la mentida 

d’ordre privat que intenta destruir Gregor i la d’ordre col·lectiu (que combatria un 

personatge com l’Stockman de L’enemic del poble). El personatge de Relling 

defensa la mentida vital, la mentida que es converteix en un mal necessari: “si vostè 

pren la mentida vital a un home qualsevol, alhora li pren temps de felicitat” afirma el 

metge, donant a entendre d’una manera elitista i carregada de prejudicis que no 

tothom està preparat per conèixer certes veritats. Ell té la missió de mantenir la gent 

del seu entorn en aquesta mentida vital. I demostra també un gran escepticisme pel 

que fa a qüestions generals com la felicitat del matrimoni, en contraposició a 

l’idealisme exagerat de Gregor. Segons Robin Young, les actituds de Gregor són 

tan extremes que toquen l’absurd i poden resultar còmiques, tot i que les 

conseqüències de la seva manera de fer no ho siguin. I afegeix que la complexitat i 

la subtilesa de la construcció dramàtica d’Ibsen “és en la forma híbrida de l’obra, 

que desafia totes les suposicions convencionals sobre la naturalesa de la comèdia 

i la tragèdia”.  
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L’equilibri entre la tragèdia i l’absurd respecte d’aquest personatge, doncs, el 

recomana Ibsen mateix en una carta a Hans Schroeder del 1884, en la qual 

emfasitza que s’ha d’evitar la interpretació que faci riure: “aquest paper s’ha 

d’interpretar sense fer cap mena de paròdia… Gregor és genuïnament sentimental 

i encantadorament melancòlic, a la seva manera…”. 

Per acabar, dir només que L’ànec salvatge és sens dubte un punt d’inflexió en la 

producció ibseniana, sobretot perquè implica l’entrada del dramaturg en una nova 

etapa travessada pel simbolisme; i d’altra banda, perquè introdueix d’una manera 

lúcida i clara la seva tesi sobre el costat fosc de l’idealisme, i el seu pessimisme 

envers la necessitat de revelar la veritat independentment de les seves 

conseqüències. I finalment, seguint la lectura de Jan Kott, per la manera com 

dosifica i insereix tan equilibradament els elements còmics d’un drama amb intertext 

tràgic. 

 

fragment de l’article de María Victoria Eandi inclòs a Henrik Ibsen y las estructuras del 

drama moderno (Jorge Dubatti [et al.], 2006.) 

 

per saber-ne més 

Ibsen Studio  http://www.hf.uio.no/is/english 

https://ibsenstage.hf.uio.no 

d’Ibsen i Bernhard goo.gl/iMuRML 

Ibsen en obert  goo.gl/WW6R6g 

Goo.gl/qeIhXf 

The Quintessence of Ibsenism (G. B. Shaw, 1891) goo.gl/hxnDMY 

  

http://www.hf.uio.no/is/english
https://ibsenstage.hf.uio.no/
file://///ADTEATRE/usr/COMUNICACIO/mzaragoza/TEMPORADA%202016-2017/dossiers%20en%20curs/goo.gl/iMuRML
file://///ADTEATRE/usr/COMUNICACIO/mzaragoza/TEMPORADA%202016-2017/dossiers%20en%20curs/goo.gl/WW6R6g
file://///ADTEATRE/usr/COMUNICACIO/mzaragoza/TEMPORADA%202016-2017/dossiers%20en%20curs/goo.gl/qeIhXf
file://///ADTEATRE/usr/COMUNICACIO/mzaragoza/TEMPORADA%202016-2017/dossiers%20en%20curs/goo.gl/hxnDMY
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l’autor 

Henrik Ibsen 

Skien 1828 – Oslo 1906 

Neix el 20 de març de 1828 al port de Skien, 

una petita ciutat al sud de Noruega, i va morir 

el 23 de maig de 1906 a Cristiania (l’actual 

Oslo). Ibsen està considerat el dramaturg 

noruec més important i un dels autors que 

més ha influït en la dramatúrgia moderna, 

pare del drama realista modern i antecedent 

del teatre simbòlic. A la seva època, les seves obres es van considerar 

escandaloses per part d’una societat dominada pels valors victorians, perquè 

qüestionaven el model de família i de societat dominants. Les seves obres no han 

perdut vigència i és un dels autors no contemporanis més representats en 

l’actualitat. 

El seu pare, un pròsper comerciant, s’arruïna quan Henrik té vuit anys d’edat i la 

família s’ha de traslladar a una granja als afores de Gjerpen, l’única propietat que 

aconsegueix salvar de la fallida. Allà el petit Henrik ha de fer 5 quilòmetres per anar 

a l’escola i es converteix en un nen introvertit i solitari. 

El 1842 tornen a Skien i Henrik, amb 14 anys, ingressa en un col·legi religiós, però 

anys després, ja en plena la maduresa, es declararà ateu. Hi anirà fins els 16, quan 

les necessitats econòmiques l’obliguen a traslladar-se a la petita ciutat de Grimstad 

per treballar durant sis anys fent d’aprenent de farmàcia. Durant aquest període fa 

poques relacions, se li accentua el caràcter introvertit. Acabats els estudis de 

secundària, comença medicina (però no l’acabarà), s’interessa per la literatura i 

escriu els primers poemes i obres dramàtiques. Són d’aquesta època els poemes 

‘Resignació’ i ‘A la tardor’ i els drames de caràcter romàntic Catilina i La tomba del 

guerrer (o El túmul de l’heroi). 

El 1850 es trasllada a Cristiania, intenta tornar a estudiar medicina i, tot i portar una 

vida d’estretors econòmiques, finalment decideix viure de les seves obres. Publica 

Catilina amb el pseudònim “Brynjolf Bjarme”, que obté una mala acollida de la crítica 

i no aconsegueix que la muntin. Col·labora amb el diari de la Societat d’Estudiants 

Samfundsbladet i amb la revista satírica de literatura i política Andhrimner. El 26 de 

setembre de 1851 estrena per primera vegada una de les seves obres, La tomba 

del guerrer, al Cristiania Theater. 

El 1852 aconsegueix fer d’ajudant de direcció al novíssim Det norske Theater de 

Bergen, amb el compromís de poder estrenar cada any una de les seves obres.  
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Ho farà amb quatre: La nit de Sant Joan (1853), una nova versió de La tomba del 

guerrer (1854), La senyora Inga d’Ostraad (1855) i La festa a Solhaug (1856). A 

Bergen coneix Susannah Thoresen, la filla d’un clergue protestant, amb qui es 

casarà el 18 de juny de 1858. El 1857 viatja per estudis a Dresden i Copenhague. 

El setembre de 1857 torna a Cristiania per fer de director artístic del Cristiania 

Norske Theater fins que va fer fallida el 1862. El 1858 estrena Els vikings de 

Helgeland i neix el seu primer fill, Sigurd. Més endavant publica els poemes Paa 

Viddeme (A les planures) i I billedgalleriet (A la galeria d’art) i escriu el drama La 

comèdia de l’amor. Quan tanca el teatre, li vénen mesos d’estretors i sol·licita a la 

Universitat una beca de viatge d’estudis per anar a l’Oest de Noruega recollint dades 

sobre les expressions folklòriques de la zona. Escriu i publica el drama Els 

pretendents de la corona (1863, a partir d’un tema concebut el 1858). 

En 1864 abandona Noruega i se’n va a Roma tot sol. L’any següent s’hi trasllada la 

família. Ibsen considera no viure l’ambient luterà i conservador de Cristiania i inicia 

un exili voluntari de 27 anys. A Roma en passarà 4. 

El 1868 se’n va a Alemanya, primer a Dresden (1868-75) i després a Munic (1875-

78). Llavors ja és un dramaturg reconegut internacionalment, les obres del qual es 

representen en diversos països d’Europa. El 1869 viatja a Egipte convidat com a 

representant noruec a la inauguració del Canal de Suez. El 1873 el fan membre del 

jurat d’art internacional de l’Exposició Universal de Viena. El 1878 torna a Roma, on 

s’estarà set anys més. Durant tot aquest període d’exili voluntari escriu la seva obra 

dramàtica principal, els drames realistes i simbolistes. 

El 1891, amb 63 anys, torna definitivament a Noruega i el 1895 s’estableix a 

Cristiania. El 1898 Cristiania, Copenhague i Estocolm (les tres capitals 

escandinaves) celebren solemnement el setantè aniversari d’Ibsen. Continua 

escrivint: és d’aquesta època Juan Gabriel Borkman (1896), per exemple. El 1900 

té el primer d’una sèrie d’atacs d’apoplexia que li aniran minvant la salut fins deixar-

lo paralític al llit. Mor als 78 anys, el 23 de maig de 1906. 
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el director  

Julio Manrique 

Actor i director de teatre. És llicenciat en dret i ha rebut 

formació a l’Institut del Teatre. Entre 2001 i 2013 va ser 

director artístic del Teatre Romea. És membre i fundador de 

la productora teatral La Brutal. 

En els últims anys ha participat en nombrosos muntatges, 

com ara Otel·lo, de W. Shakespeare, dir. Carlota Subirós; 

2666, de Roberto Bolaño, dir. Àlex Rigola; European House 

d'Àlex Rigola; La torre de La Défense, de Copi, dir. Marcial di Fonzo Bo; Hamlet, de 

W. Shakespeare, dir. Oriol Broggi; Coses que dèiem avui, de Neil LaBute; Incendis, 

de Wajdi Mouawad, dir. Oriol Broggi; Senyoreta Júlia, de Patrick Marber, dir. Josep 

Maria Mestres, L'orfe del clan dels Zhao, de Ji Junxiang, dir. Oriol Broggi, o El rei 

Lear, de w. Shakespeare, dir. Lluís Pasqual. 

Com a director escènic, destaquem American Buffalo, de David Mamet; Coses que 

dèiem avui, de Neil LaBute; L'hort dels cirerers, d'A. Txékhov; L'arquitecte, de David 

Greig (2011); Llum de guàrdia, de Sergi Pompermayer i ell mateix; Product, de Mark 

Ravenhill; 4 acords: Sílvia Pérez Cruz; Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès; 

Ella y yo (concert); Pensem un desig, El curiós incident del gos a mitjanit (Premi 

Butaca 2015 a la direcció teatral). Darrerament ha dirigit La treva de Donald 

Margulies i Una altra pel·lícula, de David Mamet.  

Des del 1998 també ha col·laborat intensament en cinema i en televisió, en films 

com 14 d'abril. Macià contra Companys de Josep M. Planes, Hijo de Caín de Julio 

Beltrán, i en sèries com 39 + 1, Isabel, Cites o El crac. 

 

la composició musical 

Carles Pedragosa 

Pianista, compositor y productor. 

Estudia formación clásica en el Conservatorio del Liceo obteniendo el grado medio 
y se licencia en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra. Se 
especializa en la creación de música para audiovisual en la Freie Universidad de 
Berlín. 
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Ha formado parte de diversos proyectos musicales entre los que cabe destacar el 
septeto de canción experimental "Tarannà", y sus trabajos más personales como 
"Senyals de vida", "Pintades d'amor i de guerra" y la banda de disco-funk "Se 
atormenta una vecina" de la que es miembro fundador. 

Es compositor de bandas sonoras para películas como "Positivos", "Hollywood 
contra Franco", "Arropiero, el vagabundo de la muerte" o "Sola contigo". 

Colabora también como músico y compositor con la compañía Indigest en 
espectáculos como "Ara estem d'acord, estem d'acord", "El títol no mata", "Un 
ímpetu vital" i "Prometeu no res". 

 

 

els autors de l’adaptació: 

Julio Manrique  

Cristina Genebat 

És llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i en Traducció i 

Interpretació per la UPF. Des del 2004 és professora d’interpretació a l’escola 

AULES de Barcelona, i actualment és coordinadora de continguts de la productora 

La Brutal.  

Com a actriu ha treballat a les ordres d’Àlex Rigola, J. M. Mestres, Ariel García-

Valdés, Magda Puyo, Marta Angelat, Toni Casares, Ramon Simó, entre d’altres. 

Recentment ha format part del repartiment de Boscos, de Wajdi Mouawad, dir. Oriol 

Broggi (2017); Don Juan, de Molière, dir. David Selvas (2016); Una altra pel·lícula, 

de David Mamet, dir. Julio Manrique (2016); El curiós incident del gos a mitjanit, de  
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Simon Stephens, dir. J. Manrique (2015); Santa Nit, una història de Nadal, de 

Cristina Genebat, dir. J. Manrique (2015); Cels, de Wajdi Mouawad, dir. Oriol Broggi 

(2014); Un enemic del poble, de H. Ibsen, dir. Miguel del Arco (2014); Un aire de 

família, d’Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri, dir. Pau Durà (2013); Roberto Zucco, de 

B-M. Koltès, dir. Julio Manrique (2013); Senyoreta Júlia, de P. Marber, dir. J. M. 

Mestres (2012); L’habitació blava, de David Hare, dir. Norbert Martínez i David 

Selvas (2012), entre altres. En televisió l’hem pogut veure en sèries com Majoria 

Absoluta, Mar de fons, Ventdelplà, Infidels, La Riera, Cites o Merlí, i a les tvmovies 

Mentiders, de Sílvia Munt; Codi 60, de Carlos Martín Ferrera; Alan muere al final de 

la película, de Xavier Manich, i L’Étrangère, de Carlos Pinhero. 

És la responsable de les traduccions de L’ànec salvatge, de Henrik Ibsen, dir. Julio 

Manrique i El curiós incident del gos a mitjanit, totes dues estrenades al Teatre 

Lliure; Boscos, Incendis i Cels de Wajdi Mouawad, estrenades per Oriol Broggi i La 

Perla 29; La partida i La senyoreta Júlia de Patrick Marber, Roberto Zucco, de 

Bernard Marie Koltès, i Oleanna de David Mamet, estrenades al Teatre Romea; 

American Buffalo de Mamet, L’onada d’Ignacio García May, i Un enemic del poble 

de Henrik Ibsen, estrenades al Teatre Lliure. Entre d’altres, també ha traduït Neil 

LaBute, Jez Buttersworth, Marivaux o David Greig. 

Els seus últims treballs com a actriu són el muntatge teatral Les noies de Mossbank 

Road, direcció de Sílvia Munt, i la sèrie de televisió Com si fos ahir. És també l’autora 

de l’obra E.V.A. 

Marc Artigau i Queralt  

Barcelona,1984 

És llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia per 

l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha estat ajudant de 

direcció d'Oriol Broggi, Pau Miró i Julio Manrique entre 

d’altres. Com autor ha estrenat Arbres (Sala Beckett 

2014), Aquellos días azules (Círcol Maldà 2014), Un 

mosquit petit (TNC 2014), Ushuaia (Premi Ciutat de 

Sagunt 2008 i Accèssit al Premi Nacional Marqués de 

Bradomín 2008), A prop al Teatre del Micalet de València, L'estona que vaig ser 

poema, (GREC 2010) i l'Assaig Obert a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure a 
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una nena nua llepa-li la pell llepa-li la pell a una nena nua. Amb 

Les sense ànima va guanyar el Premi Ciutat de Sagunt 2009 i el Premi Ramon 

Vinyes 2009. I amb Caixes el Premi Talúries de Teatre 2011 i va ser accèssit al 

Premi Nacional Marqués de Bradomín 2011. Els seus útlims texos teatrals han estat 

Un mosquit petit (2014) i Caïm i Abel (2016). 

Com a dramaturg ha treballat amb Oriol Broggi (L'orfe del clan dels Zhao), Àngel 

Llàcer i Manu Guix (El petit Príncep), Juan Carlos Martel, Pep Pla, Catherine Allard 

i Josep Maria Miró. Ha traduït, Companyia K de Wiliam March, F3dra i L'ombra al 

meu costat de Marilia Samper. En poesia ha publicat Primers Auxilis, Vermella i 

Desterrats. Ha col·laborat diàriament –escrivint un conte– al programa de Catalunya 

Ràdio El club de la mitjanit, i des de la temporada 2015/16 col·labora al programa 

El món a RAC 1, amb la secció de llibres ‘De què va?’. 

 

El vestuari 

Maria Armengol 

Figurinista dels espectacles EVA (Julio Manrique); Vides privades (David Selvas i 

Norbert Martínez), L’ànec salvatge (Julio Manrique), La treva (Julio 

Manrique)Confessió d’un expresident (Xavier Ricart); Pretty (Marilia Samper; Don 

Joan (David Selvas); Una altra pel·lícula (Julio Manrique); El curiós incident del gos 

a mitjant (Julio Manrique); Somni americà, (Oriol Tarrasón), Polonia, El musical 

(Xavier Ricart); Timó d’Atenes (David Selvas), La partida (Julio Manrique), entre 

d’altres. 

Ha dissenyat el vestuari de nombrosos curtmetratges, sèries de TV, documentals i 

Tv movies, i ha estat estilista de publicitat, com l’últim espot de la Marató de TV3 

dedicat a les malalties infeccioses. 

 

l’il·luminador 

Jaume Ventura 

 

• Cia. Pep Bou del 1989 al 1998:  tècnic i actor a Bufaplanetes i Sabó –Sabó. 

• Cia. Marta Carrasco: il·luminació i tècnic de llums dels espectacles Blanc 

d’Ombra , Aiguardent. 
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• Formació de la cooperativa de serveis tècnics per a 

espectacles STEM.sccl. l’any 1998. 

• Festival Ple de Riure del Masnou: tècnic de llums de les 18 edicions del 

festival. 

• Teatre Lliure:Cap tècnic i tècnic de llums de les gires realitzades per la 

companyia entre els anys 2004 i 2007, amb els espectacles: 

Unes polaroids explícites Direcció : Josep Mª Mestres,  L`habitació del nen. 

Direcció:Sergi Belbel 

      Juli Cèsar- Direcció: Àlex Rigola,  Santa Joana dels Escorxadors. Direcció: 

Àlex Rigola 

      Ricard III. direcció: Àlex Rigola,  European House,direcció: Àlex Rigola.   

DISSENYS IL·LUMINACIÓ : 

• Direcció de julio manrique 

Els Boscos. La forma de les coses de Neil Labute. Product de Mark Ravenhill 

2010. American      Buffalo de David Mamet  2010. L’hort dels cirerers d’Anton 

Txechov 2010. Coses que dèiem avui de Neil Labute 2010. Llum de Guardia.De 

Sergi Pompermayer i Julio Manrique 2011. L’ Arquitecte de David Greig (2011), 

Roberto  Zucco 2013,  La Partida de Patrick Marber 2014. Santa Nit  2015. El 

Curiós Incident del gos a mitjanit. 2015. Una Altra Pel·llicula 2016. Lànec 

Salvatge 2017. EVA. Tde Teatre 2017 

Il·luminació del  Museu Paleontologic de Sabadell 2010 

• Premis d’Honor de les Lletres Catalanes- Disseny il·luminació dels anys 2008 al 

2014 

•  Els 39 esglaons .Direcció d’Abel Folk : Disseny  il·luminació. 2012 

• Cock .Direcció Marta Angelat : Disseny  il·luminació. 2012 

• Res tornarà a ser com abans : Escrita i dirigida per Càrol López: Disseny 

il·luminació. 2012 

• Silvia Perez Cruz :: Disseny  il·luminació concerts del disc 11 de novembre 2012 
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•  Els quatre acords al Teatre Romea. Disseny  il·luminació. 

2012 

• Sí , primer ministre .Direcció d’Abel Folk. Disseny  il·luminació. 2013 

•  L’estranger. De Albert Camus.Direcció de Carles Alfaro.Cap tècnic i técnic de 

llums. 2013 

• Llibert de Gemma Brió. Disseny  il·luminació. 2013 

• Informe per a una acadèmia.Direció: Xavi Ricart i Ivan Benet.Disseny 

il·luminació. 2013 

• Polónia El Musical .Produccons El Terrat Disseny  il·luminació 2014 

• Pels Pèls.  Direcció Abel Folch. Disseny  il·luminació 2015 

• Els Mots i la Cosa. Direcció Pep Antón Gómez.  Disseny  il·luminació 2015 

• Avui no sopem.  Direcció de Pep Antón Gómez.  Disseny  il·luminació 2016 

• El President. Direcció de Xavier Ricard. Disseny  il·luminació 2016 

  

els intèrprets 

Elena Tarrats 
 

Actriu, cantant i performer. El seu últim projecte teatral ha 
estat “L’ànec salvatge” d’Henrik Ibsen, dirigida per Julio 
Manrique al Teatre Lliure (2017) pel qual ha estat nominada 
als Premis Butaca. Al febrer del 2018 estrenarà “El llibertí” 
d’Eric Emmanuel-Schmitt al teatre Poliorama, dirigida per 
Joan Lluís Bozzo. 
 
En teatre ha treballat en muntatges com “L’Avar” de Molière 
del Grup Focus, dirigida per Josep Maria Mestres; el musical 
“Mar i cel” de Dagoll Dagom; “Joc de miralls” d’Annie Baker, 
dirigida per Juan Carlos Martel al Teatre Lliure; “Tot és fum” 
de Les Impuxibles, “Límits” de Marta Solé o “Dreamin’ and 
rappin” de Moisés Maicas. Ha format part de la companyia de 
teatre físic-visual LaGranTroupe, amb qui estrenà “Si au si” al 
Festival Temporada Alta 2016. Participa a la performance “Stillness” de l’artista 
Mercedes Boronat al Macba. 
 
Com a cantant està presentant el seu segon disc “Cantos de poeta” amb el trio gallec 
Gelria, projecte amb el que ha acompanyat al gaiter Carlos Núñez en la seva última 
gira per España,tocant en escenaris com el Palau de la Música o el Teatro Circo 
Price. 
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S’inicia en la professió d’actriu a la televisió treballant en sèries com “Ventdelplà” 
(Diagonal TV,TV3), “Cuéntame cómo pasó” (TVE), “Gran hotel” (Bamboo, Antena3), 
“Familia” (Tele5), “LaSagrada família” (Dagoll Dagom. TV3) o “39+1” (Diagonal TV, 
TV3).  
 
Al cinema ha aparegut a “Mil cretins” deVentura Pons, “Barcelona, nit d’estiu” de 
Dani De la Orden o “La Xirgu” de Sílvia Quer. 
 
Formada en teatre musical a l’escola Memory de Barcelona; cant amb Helen 
Rowson, Daniel Anglès i Rubén Fernández; i mètode Keep moving amb Mercedes 
Boronat. Actualment estudia tècnica Estill Voice i és alumna al Taller de Músics. 

 

Laura Conejero 

 

Els últims muntatges en què ha participat com a actriu de teatre són: 

2017 Desig sota els Oms d’Eugene O’Neill. Dir. Joan Ollé. TNC. 

2017 L’Ànec Salvatge d’ Henrik Ibsen. Dir. Julio Manrique. Teatre Lliure. 

2016-2017 “La Fortuna de Sílvia” de Josep Mª de Sagarra. TNC. 

2015-2016 “ El rei Lear” de William Shakespeare. Dir. Lluís Pascual. Teatre Lliure.  

2014 “Love for Shakespeare”. Dir. Lluís Pascual. Teatre Lliure. 

2013- 2014 “Els Feréstecs” de Carlo Goldoni. Dir. Lluís Pascual. Teatre Lliure. 

2010-2011 “Petits Crims Conjugals” d’ Eric-Emmanuel Schmitt. Dir. Xicu Masó. 

Teatre Poliorama. 

2007-2008 “El Llibertí” d´ Eric-Emmanuel Schmitt. Dir. Joan Lluis Bozzo. Teatre 

Poliorama. 

2006 “Les falses confidències” de Pierre Marivaux. Dir.: Sergi Belbel. Teatre 

Nacional de Catalunya. 

2005 “Les Tres Germanes” d’Anton P. Txèkhov. Dir.: Ariel Garcia Valdés. Teatre 

Nacional de Catalunya. 

2004 “Casa de nines” de Henrik Ibsen. Dir.: Rafael Duran. Teatre Nacional de 

Catalunya. 
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2003 “El cafè de la Marina” de Josep Mª de Segarra. Dir.: 

Rafael Durán. Teatre Nacional de Catalunya. 

2002 ”Moll Oest” de Bernard-Marie Koltés. Dir.: Sergi Belbel. Teatre Romea. Grec 

2002. 

2001 ”La dona incompleta” David Plana. Dir.: Sergi Belbel. Sala Beckett. 

 2000 ”Fragments d’una carta de comiat llegits per geòlegs” de Normand 

Chaurette. Dir.: Sergi Belbel. Sala Beckett. 

2000 “La plaça dels herois” de Thomas Bernhard. Dir.: Ariel García Valdés.Teatre 

Nacional de Catalunya. 

En televisió, les seves últimes participacions han estat:  

2011-2016 “La Riera”. Televisió de Catalunya. 

2010 “Infidels”. Diagonal TV. 

2006 “Mar de fons”. Diagonal TV. 

2005 ”Ventdelplà”. Diagonal TV. 

Pel que fa a les tv movies : 

2005 “Retrouver Sara”. Dir Claude D’Anna. ICC i Be- Films. 

2005 “Chapapote... o no”. Dir.:Ferran Llagostera. 

 2001 “Gossos”. Dir.: Romà Guardiet. 

2000 “Sara”. Dir.: Silvia Quer. 

I en cinema, les últimes pel·lícules en què ha participat són: 

.2008  “Bullying”. Dir.: Josecho San Mateo 

2008 “Eloïse”. Dir.: Jesús Garay 

2003 “Febrer”. Dir.: Silvia Quer 

2002 “La vida de nadie”. Dir.: Eduard Cortés. 
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2000 “Dones”. Dir.: Judith Colell. 

Ha estat guardonada amb els següents Premis: 

Premi Butaca millor actriu de repartiment 2013 per Els Feréstecs. 

Premi Teatre BCN a la millor actriu 2003 per “El cafè de la Marina”. 

Premi Butaca a la millor actriu de repartiment 2001 per “La dona incompleta”. 

Premi Memorial Margarita Xirgu 2001 

Premi d’interpretació de la crítica teatral 1996/97, per “Sóc Lletja”. 

Premi de l’Ajuntament de Tarragona a la millor interpretació teatral femenina 1996, 

per “L’hostalera”. 

Premi revelació de la crítica teatral 1988/89, per “Elsa Shneider”. 

 

Ivan Benet 

 

Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat d'interpretació. Premi Extraordinari de 

l’Institut del Teatre de Barcelona (1994-1998). Becat pel Teatre Lliure per participar 

en dos "Work in progress" dirigits pel director holandès Johan Simons i la directora 

romanesa Catalina Buzoianu. International Theater Akademy Ruhr.  

Schauspielhaus de Bochum, Alemanya.  Curs intensiu "La memoria del corpo", 

impartit per l'actor i director Franco di Francescantonio. Associació de 

Postgraduats de l'Institut del Teatre (1998). Becat per l'Institut del Teatre per 

participar en un espectacle de creació sobre el racisme. Hoges School voor de 

Kunsten d'Amsterdam, Països Baixos (1997) 

TEATRE 

Desig sota els oms d'Eugene O'Neill. Dirigit per Joan Ollé. 

 Teatre Nacional de Catalunya (2017) 

Bodas de sangre de Federico García Lorca. Dirigit per Oriol Broggi. 
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 Biblioteca Nacional de Catalunya (2017) 

Las personas del verbo. Contra Jaime Gil de Biedma creació i direcció de Joan Ollé. 

 Teatre Lliure de Barcelona (2017) 

L'ànec salvatge de Henrik Ibsen. Dirigit per Julio Manrique. 

 Teatre Lliure de Barcelona (2017) 

En la solitud dels camps de cotó de Bernard-Marie Koltès. Dirigit per Joan Ollé. 

 Teatre Nacional de Catalunya (2017) 

Premis i càstigs  escrit i dirigit per Ciro Zorzoli. Companyia T de Teatre. 

 Teatre Lliure de Barcelona (2015) 

El curiós incident del gos a mitjanit de Mark Haddon. Adaptació de Simon Stephens. 

Dirigit per Julio Manrique. 

 Teatre Lliure de Barcelona (2015-2016) 

 Teatre Poliorama de Barcelona (2016) 

Santa Nit de Cristina Genebat. Dirigit per Julio Manrique i Xavier Ricart. 

 Club Capitol de Barcelona (2014-2015) 

Traduccions-Translations de Brian Friel. Dirigit per Ferran Utzet. 

             Biblioteca Nacional de Catalunya (2014)  

Informe per a una Acadèmia de Franz Kafka. Dirigit per Xavier Ricart i Ivan Benet. 

             Festival Temporada Alta Salt-Girona (2013). Teatre Lliure de Barcelona 

(2014) 

 Timbre 4-Buenos Aires, Sala Verdi-Montevideo, Alianza francesa-Lima 

(2016) 

 Premis de la Crítica 2014 al millor actor principal (Ivan Benet) i a la millor 

escenografia. 

 Premis Butaca 2014 a la millor composició musical y a la millor escenografia. 

Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. Dirigit per Julio Manrique. 

            Teatre Romea de Barcelona (2013) 

À la ville de...Barcelona  escrit i dirigit per Joan Ollé.   

 Teatre Grec de Barcelona (2012) Teatre Lliure de Barcelona (2013) 

Cosas que hoy decíamos de Neil Labute. Dirigit per Julio Manrique. 

 Teatro de la Abadía de Madrid (2012) 
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Qui té por de Virginia Woolf? d'Edward Albee. Dirigit per Daniel 
Veronese. 
Teatre Romea de Barcelona i Teatro La Latina de Madrid (2011-2012) 

Lum de guàrdia (Ghost Light) de Julio Manrique i Sergi Pompermaier. Dirigit per 

Julio Manrique.Teatre Romea de Barcelona (2011) 

Esperant Godot de Samuel Beckett. Dirigit per Joan Ollé.                                            

Mercat de les Flors. Grec 2011 

Marburg de Guillem Clua. Dirigit per Rafel Duran. Sala Petita del TNC (2010) 

Rebels amb causa.  Dirigit per Joan Ollé. Festival Rambleros. Carpa Rambleros de 

la Rambla de Barcelona (2010) 

American Buffalo de David Mamet. Dirigit per Julio Manrique.Espai Lliure. Teatre 

Lliure de Barcelona. (2010) i Teatro de la Abadía de Madrid (2011)  

El jardí dels cinc arbres de Salvador Espriu. Dirigit per Joan Ollé. 

Festival de Temporada Alta de Girona i TNC (2009) 

El quadern gris de Josep Pla. Dirigit per Joan Ollé.  Teatre Lliure de Barcelona. 

GREC 2009 i Teatre Romea de Barcelona (2011) 

La dama de Reus d'Ambrosi Carrion. Dirigit per Ramon Simó. TNC Sala Petita 

(2008) Un dia, mirall trencat de Mercè Rodoreda. Dirigit per Ricard Salvat. Teatre 

Borràs de Barcelona (2008)   

El ángel exterminador de Luis Buñuel. Dirigit per Joan Ollé. Teatre Grec (Grec’ 08), 

Expo Zaragoza i Las Palmas. 

Yvonne, princesa de Borgonya de W.Gombrowicz. Dirigit per Joan Ollé. Teatre 

Lliure de Barcelona (2008) 

Hedda Gabler d’Henrik Ibsen. Dirigit per Pau Carrió. Biblioteca de Catalunya (2008) 

El Sr. Perramón de J.Ma.de Sagarra. Dirigit per Joan Anton Rechi.  Teatre Romea 

de Barcelona (2007) 
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Gorda de Neil LaBute. Dirigit per Magda Puyo.  Villarroel Teatre 

de Barcelona (2006-2007) 

European House direcció i dramatúrgia d’Àlex Rigola. Festival de Temporada Alta 

de Girona (2005-2006)  

Ricard 3r de W. Shakespeare. Dirigit per Àlex Rigola.  Festival de Almagro i Teatre 

Lliure de Barcelona (2005-2006) 

Santa Joana dels escorxadors de Bertolt Brecht. Dirigit per Àlex Rigola. 

Teatre Grec, Teatre Lliure de Barcelona i Teatro de la Abadía de Madrid (2004-

2005-2006) 

El miedo y la música. Escrit i dirigit per Julio Manrique. Sitges Teatre Internacional 

(2004) 

Juli Cèsar de W. Shakespeare. Dirigit per Àlex Rigola. Teatre Lliure de Barcelona 

(2004-2005) 

Do’m d’Enric Casasses. Dirigit per Albert Mestres. Sala Beckett de Barcelona (2003-

2004) 

El somni d’una nit d’estiu de W.Shakespeare. Dirigit per Àngel Llàcer. Cia.Parracs.                        

Teatre Borras i Teatre Principal de Barcelona (2002-2003) 

Escenes d’una execució de Howard Barker. Dirigit per Ramon Simó. Sala Petita 

TNC de Barcelona (2002-2003) 

La mare coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Dirigit per Mario Gas. Sala Gran 

TNC de Barcelona (2001-2002) 

Titus Andrònic de W.Shakespeare. Dirigit per Àlex Rigola. Teatre Lliure de 

Barcelona (2001), Teatre Zorrilla de Badalona (Grec 2000) 

Violació de límits de M. de Pedrolo. Dirigit per Joan Castells. Cia Parracs. Sala 

Muntaner de Barcelona (2000) 
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Jordi Dandin de Molière. Dirigit per Oriol  Broggi. Teatre 

Artenbrut de Barcelona (1999) 

Els tres mosqueters versió i direcció de Pep Anton Gómez. Teatre Romea de 

Barcelona (1999-2000-2001) 

Cantonada Brossa de Joan Brossa. Dirigit per: Rafel Duran, Josep Ma. Mestres, 

Josep Montanyès, Lluis Pasqual, David Plana, Pere Sagristà i Rosa Ma. Sardà. 

Teatre Lliure de Barcelona (1999) 

Amadeus de Peter Shaffer. Dirigit per Àngel Alonso. Teatre Tívoli de Barcelona 

(1998-1999) 

L' Alfabet de l'aigua escrit i dirigit per Rafel Duran. Mercat de les Flors de Barcelona, 

Grec 96. 

CINEMA I TELEVISIÓ 

Terra Cremada  Pel·lícula documental dirigida per Sílvia Quer. Pendent d'emissió. 

El Crac  Serie de Joel Joan i Héctor Claramunt. TV3 i Arriska. (2017) 

Laia TVMovie TV3 a partir de la novel·la de Salvador Espriu. Dirigida per Lluís 

Danés. (2016) 

Cerca de tu casa  Pel·lícula d'Eduard Cortés. Produïda per Bausan Films. (2016) 

Nit i Dia. Sèrie dirigida per Manuel Huerga. TV3 i Mediapro. (2016) 

Mentiders TVMovie TV3. Dirigida per Sílvia Munt (2012) 

Polseres vermelles TV3 (2011) 

Ventdelplà Personatge: Esteve Estelrich.. Diagonal TV i TV3.(2007-2010) 

13 rue XTVL (2007) 

Càsting XTVL (2007)   

Capítol de Porca misèria TV3 (2004) 
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Capítol de Temps de silenci TV3 (2001) 

Valèria Telemovie dirigida per Sílvia Quer. TV3 (2000) 

Capítol de Laberint d'ombres TV3 (1998) 

 

Pablo Derqui 

 

Llicenciat en Humanitats (Universitat Pompeu Fabra) i en Interpretació (Institut del 

Teatre de Barcelona). Actor polifacètic considerat com a un dels millors de la seva 

generació, guardonat amb nombrosos premis, entre els quals destaquen els Butaca 

com a millor actor de repartiment per Mort d’un viatjant i L’orfe del clan dels Zhao. 

Com a actor de cinema ha participat a:  Os fillos del sol  de Rrmon Costafreda; María 

(y los demàs), de Nelly Reguera; Sabrás qué hacer conmigo de Katina Medina Mora; 

Neruda de Pablo Larraín; Los ojos de Julia de Guillem Morales; Pablo de Nelly 

Reguera; Aviones d’Alex Rademakers; Del amor y otros demonios de Hlida Hidalgo; 

Barcelona (un mapa) de Ventura Pons; Lo mejor de mi de Roser Aguilar; Salvador 

de Manuel Huerga; Fuerte Apache de Jaume Mateu; El habitante incierto de Guillem 

Morales. 

Algunes de les sèries de televisió en què ha participat són: Pulsaciones, Nit i dia, La 

catedral del mar, Vida privada, El cafè de la Marina, Isabel, Hispania. 

En teatre ha estat actor protagonista a Calígula (Mario Gas); L’ànec salvatge (Julio 

Manrique); Una giornata particolare (Oriol Broggi); Desde Berlín (Andrés Lima); 

Roberto Zucco (Julio Manrique), entre d’altres. I secundari a Hedda Gabler (David 

selves), Mort d’un viatjant (Mario Gas) 

 

 

 

 

 

 

 

 


