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1938.	  Últim	  any	  de	  guerra.	  Mentre	  la	  societat	  catalana	  passa	  gana	  i	  altres	  penúries	  
a	   la	   rereguarda,	   Joan	   Oliver	   descriu	   a	   La	   fam	   l’enfrontament	   entre	   dos	   dels	  
comportaments,	   aparentment	   contraris,	   que	   es	   poden	   donar	   en	   un	   procés	  
revolucionari.	   Nel,	   l’home	   organitzat	   i	   diligent,	   que	   segueix	   amb	   fidelitat	   les	  
consignes	  del	  Partit,	   i	   Samsó,	   l’home	   independent,	   individualista	   i	   errant,	   que	  no	  
vol	   ser	   manat	   per	   ningú	   i	   que	   no	   vol	   tampoc	   manar	   ningú.	   Amb	   aquests	   dos	  
caràcters	   prou	   contrastats,	   podran	   culminar	   amb	   satisfacció	   les	   ànsies	   de	  
transformació	  i	  de	  millora	  social	  d’una	  significativa	  part	  del	  poble?	  O	  es	  produirà	  el	  
fracàs?	  



Teatre	  Fortuny	  de	  Reus:	  1	  i	  2	  d’abril	  de	  2006	  
Sala	  Petita	  TNC:	  
Del	  20	  d’abril	  a	  l’11	  de	  juny	  de	  2006	  
La	  fam	   	  

	  

	  

	  

 

 3 

 
 
 
 

 

La	  fam,	  de	  Joan	  Oliver,	  	  
es	  va	  estrenar	  al	  Teatre	  Català	  de	  la	  
Comèdia	  (avui	  Poliorama),	  el	  15	  de	  juny	  
de	  1938.	  L’obra,	  escrita	  i	  publicada	  el	  
mateix	  any	  1938,	  s’inspira	  en	  el	  procés	  
revolucionari	  viscut	  a	  partir	  del	  19	  de	  
juliol	  de	  1936,	  i	  ofereix	  una	  visió	  crítica	  i	  
distanciada	  dels	  partidismes	  i	  
abrandaments	  d’aquell	  moment.	  Oliver	  hi	  
porta	  a	  terme	  allò	  que	  reclamava	  de	  la	  
literatura	  de	  guerra:	  transformar	  
l’experiència	  «en	  matèria	  artística,	  en	  
valors	  humanes,	  sense	  vanes	  concessions	  
a	  la	  baixa	  política	  ni	  als	  partidismes,	  
extraient	  d’aquest	  tros	  d’història	  part	  de	  
la	  immensa	  riquesa	  estètica,	  sentimental	  i	  
moral	  que	  conté». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Joan	  Oliver	  	  
(Sabadell	  1899	  -‐	  Barcelona	  1986)	  	  
	  

Nascut	  en	  el	  si	  d’una	  família	  de	  l’alta	  
burgesia	  industrial	  i	  financera,	  representa	  
la	  figura	  de	  l’escriptor	  revoltat	  contra	  la	  
seva	  classe	  social	  i	  dóna,	  al	  mateix	  temps,	  
el	  perfil	  d’un	  intel·lectual	  compromès	  amb	  
els	  horitzons	  de	  futur	  i	  de	  progrés	  que	  la	  
gent	  del	  seu	  temps	  veien	  en	  la	  revolució.	  
Com	  a	  poeta	  –amb	  el	  pseudònim	  de	  Pere	  
Quart–,	  narrador	  i	  dramaturg,	  dotat	  d’una	  
gran	  capacitat	  per	  a	  l’humor,	  satiritza	  i	  
parodia	  la	  burgesia	  i	  les	  seves	  actituds	  
morals	  acomodatícies.	  La	  derrota	  de	  la	  
Guerra	  Civil	  i	  la	  dura	  experiència	  de	  l’exili	  
transformaren	  la	  seva	  actitud	  i	  sense	  
abandonar	  el	  conreu	  de	  la	  ironia,	  es	  lliurà	  
a	  la	  denúncia	  d’una	  realitat	  que	  no	  li	  
agradava.	  Fou	  una	  veu	  crítica	  contra	  la	  
dictadura	  i	  un	  lluitador	  al	  servei	  de	  la	  
resistència	  antifranquista.	  	  
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Pep	  Planas,	  Marc	  Martínez	  i	  Nora	  Navas,	  
protagonistes	  de	  La	  fam 

	  

La	  fam	  recrea	  les	  
contradiccions	  i	  les	  inquietuds	  de	  
les	  etapes	  del	  procés	  revolucionari	  
“inspirat	  en	  els	  fets	  històrics“	  des	  
de	  la	  latent	  prerevolució	  fins	  a	  la	  
conspiració	  contrarevolucionària.	  
Samsó,	  un	  rodamón	  irreverent,	  
antiheroi	  de	  la	  modernitat,	  es	  
converteix	  en	  el	  líder	  imprevist	  de	  
la	  resistència	  contra	  l’aixecament	  
militar	  i,	  un	  cop	  la	  revolució	  ha	  
triomfat,	  es	  torna	  un	  mirall	  
incòmode	  per	  a	  tothom:	  tant	  per	  
als	  dirigents	  revolucionaris	  com	  
per	  als	  contrarevolucionaris	  i,	  fins	  i	  
tot,	  per	  a	  la	  seva	  amant	  Lupa.	  
Samsó	  és,	  fet	  i	  fet,	  l’únic	  que	  no	  
canvia:	  es	  mou	  només	  per	  l’instint	  
més	  primari	  i	  manté	  la	  seva	  
actitud	  indolent	  i	  irreductible	  
d’home	  lliure.	  
 

 
	  
	  

«Dins	   la	   producció	   teatral	   de	   Joan	   Oliver	   (1899-‐1986),	   La	   fam,	   escrita	   i	  
estrenada	  el	  1938,	  ocupa	  un	  lloc	  intermedi	  entre	  el	  seu	  teatre	  anterior	  i	  el	  de	  la	  
postguerra.	   L’autor	   hi	   confronta	   uns	   personatges	   que	   adopten	   actituds	  
diferents	   i	   contraposades	   davant	   uns	   fets	   revolucionaris	   relacionats	   amb	   la	  
realitat	   que	   es	   vivia	   en	   aquell	  moment,	   quan	   ja	   la	   guerra	   era	   a	   les	   acaballes.	  
Sense	  cap	  referència	  concreta	  a	   les	  forces	  polítiques	  en	  presència	   i	  per	  tal	  de	  
donar	   un	   caràcter	   “universal”	   al	   conflicte,	   Oliver	   recorre	   a	   un	   llenguatge	  
auster,	  funcional,	  al	  servei	  d’una	  estructura	  dramàtica	  	  força	  innovadora	  i	  ben	  
diferent	   del	   teatre	   que	   es	   feia	   aleshores.	   Creiem	   que,	   més	   enllà	   de	   les	  
circumstàncies	   que	   van	   originar-‐la,	  La	   fam	  és	   una	   obra	   vigent.	   Esperem	  que	  
aquesta	  nova	  posada	  en	  escena	  així	  ho	  confirmi.»	  

	  

Feliu	  Formosa	  
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La	  Fam	  de	  Joan	  Oliver	  
	  
Direcció	  .......................................................................................................................................... Pep	  Pla	  

Escenografia	   .................................................................................................................... Jon	  Berrondo	  

Vestuari	   .........................................................................................................................Míriam	  Compte	  

Il·luminació	  ........................................................................................................... Josep	  M.	  Cadafalch	  

Música	   .............................................................................................................................Xavier	  Mestres	  

So	  ...................................................................................................................................Ramon	  Ciércoles	  

Moviment	  ......................................................................................................................Montse	  Colomé	  

Caracterització	   ............................................................................................................. Àngels	  Salinas	  

Ajudanta	  de	  direcció	   ............................................................................................... Maria	  Lucchetti	  

Ajudanta	  de	  vestuari	  ........................................................................................................ Nídia	  Tusal	  
	  

Al·lumne	  de	  l’Institut	  del	  Teatre	  de	  la	  Diputació	  de	  Barcelona	  en	  pràctiques:	  
Joan	  Maria	  Segura	  (direcció)	  
	  
Realització	  escenografia	  .....................................................................................Odeón	  decorados	  

Realització	  vestuari	   .................................................................Agustí	  Bardella	  i	  Isabel	  Campos	  

Realització	  vídeo	  ..............................................................................................Benecé	  produccions	  
	  

Repartiment:	  
	  

Lupa	  .........................................................................................................................................Nora	  Navas	  

Samsó	  ................................................................................................................................Marc	  Martínez	  

Nel	   ............................................................................................................................................. Pep	  Planas	  

Agent	  /	  Comissari	  Polític/	  Vigilant	   ................................................................. Pere	  Eugeni	  Font	  

Astals	  /	  Gràcia	   ............................................................................................................ Marta	  Domingo	  

Riera	  /	  Daniel	   .......................................................................................................................Joan	  Gibert	  

Puig	  /	  Client	  .......................................................................................................................... Manel	  Sans	  

Noi	  de	  la	  barricada	  /	  Toni	   ......................................................................................... Dafnis	  Balduz	  

Home	  del	  piano/Vidal	   ...............................................................................................Xavier	  Mestres	  

Dona	  que	  canta	  /Clara	  ....................................................................................................Belén	  Fabra	  

Múller	  ....................................................................................................................................Albert	  Pérez	  

Home	  del	  bar/	  Ramon	   ................................................................................................Francesc	  Pujol	  

Veus	  per	  ràdio	  .....................................................................................Manel	  Barceló	  i	  Santi	  Ricart	  
	  

Muntatge,	  assaigs	  i	  representacions:	  Equips	  tècnics	  i	  de	  gestió	  del	  Teatre	  Nacional	  de	  
Catalunya	  i	  del	  Teatre	  Fortuny	  de	  Reus	  
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Producció:	  Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  i	  Centre	  d’Arts	  Escèniques	  de	  Reus	  
	  

Agraïments:	  Miquel	  Berga,	  Feliu	  Formosa,	  Sílvia	  Oliver,	  Pep	  Paré,	  Josep	  M.	  Solé	  Sabaté	  
	  

Durada	  de	  l’espectacle:	  1	  hora	  20	  minuts	  (sense	  entreacte)	  
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La	  fam	  
	  
La	  fam	  no	  és	  cap	  retrat	  històric,	  és	  una	  metàfora,	  un	  conte	  exemplar	  que	  
ens	  sacseja	  el	  subconscient	  col·lectiu.	  A	  través	  de	  sis	  etapes,	  s’hi	  explica	  el	  
procés	  d’una	  revolució.	  Ens	  permet	  emmirallar-‐nos	  en	  el	  passat	  i	  ens	  
prevé	  sobre	  el	  futur,	  perquè	  la	  història	  no	  es	  torni	  a	  repetir.	  
	  
És	  ben	  clar,	  però,	  que	  les	  situacions	  i	  els	  personatges	  de	  La	  fam	  tenen	  
darrere	  la	  revolta	  militar	  del	  1936,	  l’	  “Alzamiento	  Nacional”	  del	  18	  de	  
juliol,	  que,	  a	  Barcelona,	  va	  tenir	  una	  immediata	  resposta.	  Les	  forces	  
democràtiques	  van	  fer	  possible	  el	  manteniment	  de	  la	  legalitat	  
republicana	  i	  van	  propiciar	  un	  esclat	  revolucionari.	  La	  desunió	  de	  les	  
forces	  en	  presència,	  reflectida	  a	  l’obra	  a	  través	  dels	  dos	  personatges	  
protagonistes,	  Samsó	  i	  Nel,	  va	  provocar	  l’afebliment	  del	  govern	  republicà	  
i	  va	  repercutir	  en	  el	  desenvolupament	  de	  la	  guerra.	  	  
	  
Avui,	  anys	  després	  de	  la	  mort	  del	  dictador	  i	  recuperat	  el	  poder	  
democràtic	  (tot?),	  som	  a	  l’últim	  episodi	  de	  l’obra,	  a	  l’última	  etapa	  d’una	  
“transició”.	  Ara	  tenim	  sobre	  la	  taula	  la	  pregunta	  que	  ens	  formula	  Oliver:	  
“Què	  en	  fem	  d’aquest	  poder?	  Com	  l’administrem?	  
Però	  l’obra	  no	  ens	  parla	  únicament	  d’una	  situació	  política	  concreta	  sinó	  
d’un	  fet	  terriblement	  humà	  i	  universal…	  de	  tenir	  fam.	  Tenir	  fam	  és	  un	  
estat	  més	  crític	  que	  tenir	  gana.	  La	  fam	  és	  ancestral,	  és	  salvatge,	  eterna.	  És	  
un	  destí	  tràgic	  que	  ens	  uneix	  directament	  a	  l’esperit	  del	  poble	  i	  ens	  
separa	  inevitablement	  del	  poder	  que	  tendeix	  a	  reproduir	  sempre	  les	  
mateixes	  estructures.	  
	  
Joan	  Oliver	  va	  escriure	  La	  fam	  l’any	  1938.	  Ho	  va	  fer	  en	  molt	  poc	  temps	  i,	  a	  
diferència	  del	  seu	  teatre	  anterior,	  mogut	  per	  una	  necessitat	  urgent	  
d’explicar	  i	  d’explicar-‐se	  una	  situació	  històrica	  excepcional.	  Va	  obtenir	  
amb	  ella	  el	  premi	  “Teatre	  Català	  de	  la	  Comèdia”	  i	  la	  va	  estrenar	  al	  teatre	  
del	  mateix	  nom	  (l’actual	  Poliorama)	  quan	  la	  guerra	  era	  a	  les	  acaballes	  i	  
estàvem	  a	  punt	  d’entrar	  en	  la	  llarga	  i	  negra	  etapa	  de	  la	  dictadura	  
franquista,	  que	  va	  obligar	  Joan	  Oliver	  a	  emprendre	  el	  camí	  de	  l’exili,	  com	  
tants	  i	  tants	  milers	  de	  ciutadans.	  	  
	  
Pep	  Pla	  
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Sobre	  el	  text	  de	  La	  fam:	  cap	  a	  una	  actualització	  
	  
De	  totes	  les	  obres	  de	  Joan	  Oliver,	  La	  fam	  és	  la	  que	  es	  planteja,	  sens	  dubte,	  un	  repte	  
formal	  i	  temàtic	  que	  la	  fa	  diferent	  de	  la	  resta.	  I	  d’aquí	  provenen	  també	  els	  seus	  encerts	  
i	  les	  seves	  possibles	  febleses.	  Un	  gran	  encert	  és	  la	  confrontació	  de	  tres	  personatges	  
molt	  diferenciats	  i	  psicològicament	  coherents,	  que	  viuen	  una	  situació	  revolucionària	  
arrel	  d’una	  revolta	  militar,	  una	  situació	  que	  guarda	  evidents	  paral·lelismes	  amb	  la	  
situació	  històrica	  que	  es	  vivia	  quan	  l’obra	  va	  ser	  estrenada.	  I	  una	  de	  les	  possibles	  
febleses	  és	  l’excessiva	  concentració	  dels	  esdeveniments	  clau,	  que	  determinen	  un	  punt	  
d’inflexió	  decisiu	  en	  la	  conducta	  dels	  tres	  protagonistes.	  El	  mateix	  Oliver,	  en	  una	  
entrevista	  que	  li	  vaig	  fer	  	  el	  1983,	  afirmava:	  «El	  més	  difícil	  dels	  episodis,	  que	  he	  mirat	  
d’arreglar	  al	  màxim,	  és	  el	  de	  la	  revolució,	  en	  el	  qual	  hi	  ha	  el	  problema	  del	  temps	  breu	  
que	  passa	  entre	  el	  neguit	  de	  la	  derrota	  i	  el	  triomf.	  Potser	  és	  una	  cosa	  massa	  sobtada».	  
L’autor	  es	  refereix	  	  a	  l’Episodi	  tercer,	  en	  el	  qual	  el	  poble	  sufoca	  una	  revolta	  militar	  
gràcies	  a	  la	  intervenció	  de	  Samsó,	  el	  personatge	  «anàrquic»,	  i	  després	  de	  la	  indecisió	  
de	  Nel,	  el	  personatge	  que	  obeeix	  a	  una	  disciplina	  de	  partit.	  No	  és	  aquest	  el	  lloc	  per	  
entrar	  en	  una	  anàlisi	  detallada	  d’aquests	  fets	  i	  d’aquests	  personatges.	  Hi	  ha,	  però,	  una	  
dada	  remarcable	  i	  que	  converteix	  La	  fam	  en	  una	  peça	  única	  dins	  el	  moment	  teatral	  en	  
què	  va	  ser	  escrita:	  la	  seva	  estructura	  «èpica»,	  la	  seva	  divisió	  en	  sis	  episodis	  que	  posen	  
els	  personatges	  en	  relació	  amb	  uns	  esdeveniments	  que,	  en	  aquell	  moment,	  marcaven	  
el	  futur	  de	  tota	  una	  societat,	  de	  tot	  un	  poble,	  de	  tot	  un	  país.	  Oliver,	  però,	  sembla	  
treballar	  principalment	  –i	  així	  m’ho	  va	  reconèixer	  també	  a	  l’entrevista	  abans	  
esmentada–	  amb	  les	  actituds	  dels	  seus	  protagonistes	  i	  l’evolució	  que	  experimenten,	  
una	  evolució	  que	  ve	  precipitada	  pels	  fets	  revolucionaris	  molt	  concentrats	  en	  
l’«Episodi	  tercer»,	  que	  abans	  hem	  esmentat.	  Aquest	  propòsit	  d’Oliver	  fa	  que	  les	  
referències	  concretes	  a	  les	  forces	  polítiques	  en	  presència	  durant	  aquell	  moment	  
històric	  siguin	  curosament	  evitades	  i	  que	  l’obra	  assoleixi,	  per	  aquest	  motiu	  i	  vista	  des	  
del	  moment	  actual,	  un	  valor	  universal.	  I	  és	  des	  d’aquesta	  perspectiva	  que	  ens	  hem	  
plantejat	  l’actual	  muntatge	  de	  La	  fam.	  
	  
El	  text	  es	  caracteritza,	  d’altra	  banda,	  per	  un	  llenguatge	  més	  neutre,	  més	  eixut	  i	  
funcional	  que	  el	  de	  la	  majoria	  de	  les	  peces	  teatrals	  de	  Joan	  Oliver.	  Les	  crítiques	  de	  
l’època	  també	  ho	  feien	  constar.	  Així,	  Xavier	  Benguerel	  parla	  d’«ascetisme	  expressiu»	  i	  
d’”horror	  al	  superflu	  Amb	  tot,	  hi	  ha	  també	  algun	  toc	  de	  l’humor	  o	  de	  la	  ironia	  que	  
caracteritzen	  l’autor	  sabadellenc,	  principalment	  a	  l’episodi	  final	  en	  alguns	  dels	  
personatges	  secundaris	  que	  hi	  apareixen.	  
	  
El	  nostre	  treball	  amb	  el	  text	  de	  La	  fam	  ha	  consistit	  en	  l’actualització	  de	  certs	  aspectes	  
textuals	  que	  permeten	  –al	  nostre	  entendre–	  una	  millor	  recepció	  de	  l’obra	  per	  part	  del	  
públic	  d’avui.	  En	  cap	  cas	  no	  es	  pot	  parlar	  d’adaptació	  o	  de	  dramatúrgia.	  Així,	  s’han	  
suprimit	  algunes	  frases	  o	  fragments	  breus	  per	  tal	  d’agilitar	  determinats	  moments	  
dramàtics.	  I	  en	  aquest	  aspecte,	  cal	  dir	  que	  hem	  treballat	  sobre	  les	  versions	  de	  1938	  (la	  
primera)	  i	  de	  1975.	  Hem	  evitat	  alguna	  reiteració	  en	  les	  manifestacions	  
revolucionàries	  del	  personatge	  Nel,	  hem	  efectuat	  petits	  retocs	  lèxics	  («capgirar»	  en	  
lloc	  de	  «trabucar»,	  «pòtols»	  en	  lloc	  de	  «dropos»,	  «monedes»	  en	  lloc	  d’«andoles»,	  
«maniobres»	  en	  lloc	  de	  «maneigs»,	  «bromes	  de	  mal	  gust»	  en	  lloc	  de	  «plasenteries»,	  
«espia»,	  terme	  que	  figura	  a	  la	  versió	  del	  1938,	  en	  lloc	  de	  «malànima»,	  que	  figura	  a	  la	  
del	  1975,	  etc.).	  També,	  i	  seguint	  la	  primera	  versió,	  hem	  escurçat	  alguna	  intervenció	  en	  
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què	  el	  personatge	  Samsó	  explica	  la	  seva	  vida	  anterior	  a	  la	  trobada	  amb	  la	  parella	  
Lupa-‐Nel.	  
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Un	  aspecte	  que	  es	  podria	  discutir	  és	  el	  que	  fa	  referència	  a	  la	  relació	  home-‐dona	  i,	  
principalment,	  a	  les	  feines	  domèstiques	  d’un	  personatge	  femení	  tan	  combatiu	  com	  
Lupa.	  Es	  pot	  objectar	  que	  això	  és	  prescindir	  del	  moment	  historicosocial	  que	  es	  vivia	  
aleshores,	  el	  «masclisme»	  del	  qual	  perdura	  encara	  en	  gran	  mesura.	  Però	  ens	  ha	  
semblat	  que	  aquestes	  supressions,	  d’altra	  banda	  escasses	  i	  breus,	  també	  contribuïen	  a	  
deixar	  més	  clar	  el	  conflicte	  central	  i	  a	  eliminar	  aspectes	  anecdòtics.	  En	  tot	  cas,	  es	  
tracta	  d’una	  opció	  d’aquest	  muntatge	  que	  ens	  sembla	  legítima.	  Una	  altra	  opció	  
legítima	  és	  la	  de	  prescindir	  de	  les	  referències	  a	  trets	  físics	  d’algun	  personatge	  
secundari,	  quan	  l’actor	  no	  s’hi	  ajustava.	  També	  s’han	  reduït	  al	  mínim	  les	  descripcions	  
entusiastes	  que,	  des	  d’una	  finestra,	  fa	  Lupa	  de	  l’escomesa	  popular	  contra	  el	  palau	  
ocupat	  pels	  militars	  i	  del	  lideratge	  de	  Samsó	  (final	  de	  l’Episodi	  tercer),	  perquè	  es	  
poden	  donar	  per	  suposades	  un	  cop	  s’han	  engegat	  i	  quan	  Samsó	  dóna	  la	  notícia	  del	  
triomf	  popular	  a	  través	  de	  la	  ràdio.	  Sobretot,	  si	  tenim	  en	  compte	  que	  aquest	  temps	  
d’espera	  queda	  cobert	  per	  la	  intervenció	  de	  Nel	  i	  d’un	  altre	  personatge,	  tos	  dos	  
presents.	  Així,	  aquest	  final	  d’escena	  adquireix	  una	  agilitat	  i	  una	  contundència	  
dramàtica	  més	  grans.	  
	  
Creiem	  que	  aquestes	  petites	  modificacions	  no	  alteren	  en	  absolut	  el	  discurs	  de	  l’obra	  
ni	  pretenen,	  de	  cap	  manera,	  esmenar	  la	  plana	  a	  l’autor.	  El	  canvi	  més	  important	  que	  
hem	  efectuat	  és	  el	  pas	  del	  «vós»	  al	  «tu»	  entre	  la	  majoria	  dels	  personatges	  joves.	  El	  
«vós»	  és	  utilitzat	  freqüentment	  per	  Oliver	  en	  altres	  textos	  seus	  i	  el	  feia	  servir	  també	  
sovint	  en	  el	  tracte	  personal.	  No	  hi	  ha	  dubte	  que	  és	  un	  tret	  característic	  de	  l’autor.	  Però	  
en	  el	  cas	  de	  La	  fam,	  creiem	  que	  l’ús	  del	  «tu»	  fa	  molt	  més	  creïble	  l’acció	  des	  de	  la	  
perspectiva	  actual.	  
	  
Hem	  actuat,	  doncs,	  des	  del	  respecte	  i	  a	  favor	  d’una	  recepció	  adequada	  del	  text.	  Així	  ho	  
creiem.	  	  
	  
Feliu	  Formosa	  
	  
	  

	  
Imatge	  d’un	  muntatge	  de	  La	  fam	  de	  la	  Companyia	  Adrià	  Gual	  (1981)	  
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La	  irreverència	  del	  rodamón	  
Pròleg	  a	  La	  fam,	  de	  Joan	  Oliver	  (TNC)	  
	  
	  
1	  
	  

La	  dimensió	  pública	  del	  teatre	  situa	  els	  dramaturgs	  en	  la	  corda	  fluixa.	  Poden	  inhibir-‐
se	  del	  present	  que	  viuen	  els	  espectadors?	  Quan	  estan	  immersos	  en	  una	  situació	  
d’excepció,	  com	  ara	  una	  agressió	  antidemocràtica,	  en	  poden	  o	  n’han	  de	  restar	  al	  
marge?	  Quin	  és	  el	  grau	  d’independència	  artística	  i	  estètica	  del	  teatre	  en	  relació	  amb	  
les	  altres	  arts	  i	  amb	  el	  context	  històric?	  Una	  convulsió	  originada	  per	  la	  contingència	  
política	  i	  social,	  com	  ara	  una	  guerra	  i/o	  una	  revolució,	  modifica	  radicalment,	  d’un	  dia	  
per	  l’altre,	  els	  gustos	  del	  públic,	  els	  rituals	  lúdics	  i	  la	  manera	  de	  treballar	  dels	  
professionals	  de	  l’escena?	  Com	  es	  manté	  una	  col·lectivització-‐socialització	  dels	  
espectacles	  públics	  sense	  que	  canviïn	  els	  repertoris	  dels	  teatres?	  El	  capgirament	  de	  la	  
gestió	  de	  les	  empreses	  teatrals	  en	  aquest	  sentit	  duu	  necessàriament	  a	  prescindir	  dels	  
repertoris	  classistes	  o	  evasius	  d’abans?	  El	  teatre	  esdevé,	  com	  diu	  el	  tòpic,	  un	  «mirall»	  
de	  la	  societat?	  Pot	  reflectir-‐ne	  la	  complexitat	  des	  de	  l’anacronia?	  
	  La	  Guerra	  i	  la	  Revolució	  de	  1936-‐1939	  no	  van	  implicar	  un	  canvi	  radical	  ni	  en	  els	  
repertoris	  dels	  teatres	  catalans,	  ni	  en	  les	  poètiques	  dramàtiques:	  no	  hi	  hagué	  un	  tall	  
clar	  i	  net	  abans	  i	  després	  del	  juliol	  del	  1936.	  La	  socialització	  teatral,	  sota	  l’hegemonia	  
sindical	  de	  la	  Confederació	  Nacional	  del	  Treball	  (CNT),	  va	  generar	  una	  doble	  
paradoxa	  del	  tot	  insòlita:	  d’una	  banda,	  la	  majoria	  de	  dramaturgs	  –d’escriptors	  en	  
general–	  van	  posicionar-‐se	  públicament	  a	  favor	  de	  la	  legitimitat	  democràtica	  de	  la	  
República	  agredida	  i	  van	  fer	  costat	  a	  la	  representativitat	  del	  govern	  català	  en	  el	  
compromís	  antifeixista,	  però	  al	  mateix	  temps,	  quan	  es	  posaven	  a	  escriure	  teatre,	  no	  
reflectien	  en	  els	  seus	  textos	  –o	  ho	  feien	  de	  manera	  molt	  epidèrmica–	  l’experiència	  
bèl·lica	  o	  revolucionària	  com	  a	  matèria	  artística;	  de	  l’altra,	  la	  socialització	  teatral	  
instaurada	  per	  la	  CNT	  garantia,	  en	  principi,	  una	  gestió	  feta	  des	  de	  baix	  que	  havia	  de	  
ser	  més	  justa	  i	  equitativa	  i	  que	  havia	  de	  suposar	  un	  canvi	  d’inèrcies	  i	  de	  repertoris,	  
per	  bé	  que,	  en	  la	  pràctica,	  a	  més	  de	  ser	  molt	  continuista	  en	  les	  programacions,	  
exclogué	  del	  sistema	  el	  col·lectiu	  dels	  dramaturgs.Quan,	  al	  compàs	  de	  les	  
circumstàncies,	  el	  Departament	  de	  Cultura	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  pogué	  
articular	  una	  incipient	  política	  teatral	  i,	  a	  partir	  sobretot	  de	  la	  débâcle	  dels	  Fets	  de	  
Maig	  del	  1937,	  obrir	  una	  escletxa	  en	  la	  socialització	  cenetista,	  s’aconseguí	  de	  garantir	  
la	  continuïtat	  d’una	  escena	  oficial	  en	  català,	  de	  dignificar-‐ne	  una	  mica	  la	  programació,	  
de	  donar	  suport	  als	  premis	  teatrals	  i,	  fins	  i	  tot,	  d’estrenar,	  el	  15	  de	  juny	  del	  1938,	  al	  
Teatre	  Català	  de	  la	  Comèdia,	  un	  text	  escrit	  ex	  professo	  en	  aquells	  moments:	  La	  fam,	  de	  
Joan	  Oliver,	  flamant	  guanyador	  del	  Premi	  Teatre	  Català	  de	  la	  Comèdia	  del	  1938,	  un	  
guardó	  nascut	  atzarosament	  per	  resoldre	  l’enutjós	  desert	  del	  Premi	  Ignasi	  Iglésias	  del	  
1937.	  Oliver,	  víctima	  també	  del	  greuge	  que	  provocà	  el	  desert	  d’aquest	  premi,	  va	  
escriure	  La	  fam	  –encara	  que	  de	  temps	  la	  dugués	  al	  cap–	  a	  cuita-‐corrents	  per	  
presentar-‐la,	  gairebé	  a	  darrera	  hora,	  en	  el	  nou	  premi	  oficial.	  Sense	  aquest	  cúmul	  de	  
casualitats,	  La	  fam	  no	  hauria	  estat	  possible,	  i	  la	  història	  del	  teatre	  català	  no	  hauria	  
disposat	  de	  cap	  text	  que	  reflectís	  a	  consciència	  la	  Guerra	  i	  la	  Revolució	  de	  1936-‐1939.	  	  
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2	  
	  

La	  fam	  és	  l’excepció	  que	  invalida	  la	  regla,	  ja	  que	  és	  l’única	  obra	  que	  aborda	  
directament	  el	  procés	  bèl·lic	  i	  revolucionari	  com	  a	  matèria	  artística	  i	  ho	  fa	  amb	  prou	  
distanciament	  crític	  per	  convertir-‐se,	  alhora,	  en	  una	  reflexió	  sobre	  la	  presa	  de	  posició	  
respecte	  al	  resultat	  incert	  de	  la	  revolució	  triomfant	  i,	  en	  un	  segon	  grau	  de	  lectura,	  
sobre	  el	  compromís	  artístic	  de	  l’escriptor	  enfront	  d’aquell	  procés.	  Altres	  peces	  
teatrals	  del	  període,	  que	  ens	  han	  pervingut	  inèdites,	  com	  ara	  Més	  enllà	  del	  deure,	  de	  
Manuel	  Fontirroig;	  Cada	  dia,	  d’Andreu	  A.	  Artís,	  o	  Capvespre,	  de	  Joan	  Escofet	  i	  Armand	  
Blanch,	  miraren	  de	  reflectir,	  amb	  formes	  de	  caire	  convencional,	  el	  moment	  històric	  
com	  a	  pàtina	  més	  o	  menys	  circumstanciada,	  però	  sense	  prendre’l	  com	  a	  punt	  de	  
partida	  de	  la	  ficció,	  i	  sense	  oferir-‐lo	  com	  a	  reflexió	  sobre	  la	  transcendència	  artística	  o	  
estètica	  que	  contenia.	  La	  fam,	  en	  aquest	  aspecte,	  per	  mèrits	  propis,	  esdevé	  l’obra	  més	  
representativa	  del	  període	  i,	  pel	  contingut,	  adquireix	  una	  vàlua	  excepcional	  com	  a	  
document	  històric.	  
	  

Poc	  després	  dels	  Fets	  de	  Maig	  del	  1937,	  sense	  els	  quals	  segurament	  tampoc	  no	  
disposaríem	  d’un	  text	  com	  La	  fam	  –o,	  si	  més	  no,	  sense	  l’atmosfera	  anímica	  que	  generà	  
aquell	  enfrontament	  intern	  a	  la	  rereguarda	  republicana–,	  Joan	  Oliver	  va	  deixar	  molt	  
clar,	  com	  a	  president	  de	  l’Agrupació	  d’Escriptors	  Catalans,	  el	  sentit	  que	  prenia	  la	  
guerra	  i	  la	  revolució	  per	  als	  escriptors	  en	  actiu:	  la	  necessitat	  de	  romandre,	  com	  a	  
creadors,	  al	  servei	  de	  la	  literatura	  i	  de	  situar-‐se,	  com	  a	  ciutadans	  de	  Catalunya,	  al	  
costat	  del	  poble;	  amb	  aquest	  doble	  compromís	  indissociable,	  els	  escriptors	  catalans	  
explicitaven	  la	  defensa	  de	  la	  legitimitat	  democràtica	  representada	  institucionalment	  
per	  la	  Generalitat.	  La	  fam	  pot	  interpretar-‐se,	  de	  fet,	  com	  una	  expressió	  d’aquest	  
compromís	  suprapartidista	  envers	  una	  societat	  i	  un	  temps	  d’excepció.	  Des	  de	  la	  seva	  
irreductible	  llibertat	  artística,	  Oliver	  s’inspirava	  en	  el	  procés	  revolucionari	  viscut	  a	  
Barcelona	  a	  partir	  del	  19	  de	  juliol	  del	  1936	  i	  n’oferia	  una	  visió	  crítica,	  escèptica	  i	  
distanciada	  dels	  partidismes	  i	  dels	  abrandaments	  de	  l’hora.	  El	  paral·lelisme	  amb	  els	  
esdeveniments	  històrics	  que	  La	  fam	  recreava	  en	  termes	  dramàtics	  –els	  espectadors	  
de	  l’època	  ho	  saberen	  veure	  de	  seguida–	  es	  feia	  ben	  palès,	  però	  la	  mateixa	  indefinició	  
amb	  què	  era	  tractat	  –que	  causà	  perplexitat	  entre	  el	  públic	  coetani–	  atorga	  a	  La	  fam	  
una	  validesa	  menys	  circumstanciada	  i	  històricament	  molt	  més	  paradigmàtica.	  
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La	  fam.	  Escena	  de	  l’episodi	  tercer.	  Amb	  Pius	  Davi	  i	  Maria	  Vila.	  
Estrenada	  a	  Barcelona	  el	  15	  de	  juny	  de	  1938	  
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No	  obstant	  això,	  en	  coherència	  amb	  l’obra	  de	  preguerra,	  La	  fam	  no	  tallà	  d’arrel	  tots	  
els	  fils	  de	  la	  dramatúrgia	  –diguem-‐ne–	  antiburgesa	  d’Oliver,	  sinó	  que	  vingué	  a	  
fusionar-‐ne	  les	  dues	  grans	  línies	  anteriors	  i	  a	  superar-‐les	  ideològicament	  i	  
formalment:	  per	  un	  costat,	  el	  model	  de	  teatre	  polític	  que	  representa	  El	  30	  d’abril	  
(1936)	  i,	  per	  l’altre,	  la	  paròdia	  de	  la	  comèdia	  burgesa	  que	  temptava	  a	  Cataclisme	  
(1935)	  o	  a	  Allò	  que	  tal	  vegada	  s’esdevingué	  (1936).	  Els	  dos	  primers	  episodis	  de	  La	  
fam,	  que	  semblen	  inspirats	  en	  el	  film	  Boudu	  sauvé	  des	  eaux	  (1932),	  de	  Jean	  Renoir,	  
correspondrien	  al	  segon	  model,	  mentre	  que	  els	  altres	  quatre,	  sense	  deixar	  pas	  aquest	  
del	  tot,	  entroncarien	  més	  aviat	  amb	  el	  filó	  de	  la	  dramatúrgia	  política	  obert	  a	  El	  30	  
d’abril.	  El	  tercer	  episodi,	  en	  què	  es	  produeix	  l’aixecament	  militar	  i	  el	  triomf	  armat	  de	  
les	  organitzacions	  proletàries,	  és	  el	  que	  tracta	  de	  ple	  el	  procés	  revolucionari	  que	  
despleguen	  els	  tres	  darrers	  amb	  la	  consolidació	  de	  la	  revolució	  i	  l’inici	  de	  la	  
conspiració	  contrarevolucionària.	  
	  
Els	  dos	  primers	  episodis	  adapten	  a	  la	  moral	  vigent	  de	  la	  classe	  proletària	  els	  
esquemes	  burgesos	  que	  Renoir	  satiritzava	  a	  Boudu	  sauvé	  des	  eaux	  –un	  film	  en	  què	  el	  
director	  francès	  feia	  una	  crítica	  incisiva	  de	  la	  doble	  moral	  burgesa	  i	  de	  la	  «bondat»	  
hipòcrita	  de	  la	  gent	  «honrada»–	  i	  que	  el	  mateix	  Oliver	  qüestionava,	  sense	  transgredir-‐
los,	  a	  Cataclisme.	  La	  situació	  prerevolucionària,	  preludi	  de	  l’imminent	  esclat	  de	  la	  
confrontació	  política	  i	  social,	  porta	  a	  escena	  un	  triangle	  sentimental	  –en	  potència–	  de	  
filiació	  proletària:	  el	  de	  Nel-‐Lupa-‐Samsó.	  Quan	  –a	  l’episodi	  tercer–	  esclata	  la	  
revolució,	  aquest	  triangle	  característic	  de	  la	  institució	  matrimonial	  burgesa	  –ara	  
adequat	  a	  la	  classe	  proletària–	  es	  fa	  visible	  amb	  la	  ruptura	  de	  la	  parella	  Nel-‐Lupa	  en	  
una	  escena	  paròdica	  que	  –com	  en	  el	  film	  de	  Renoir–	  esdevé	  molt	  eloqüent:	  Lupa	  besa	  
Samsó	  com	  el	  nou	  heroi	  de	  la	  revolució,	  de	  manera	  que	  Nel	  queda	  desbancat	  com	  a	  
líder	  sindicalista	  i,	  per	  torna,	  com	  a	  marit.	  Aquesta	  tríada	  de	  personatges	  era	  definida	  
per	  Oliver	  mateix,	  en	  una	  entrevista	  a	  La	  Publicitat	  del	  dia	  de	  l’estrena,	  en	  els	  termes	  
següents:	  

	  
«El	  personatge	  central	  [Samsó]	  és	  una	  barreja	  d’orgull	  i	  droperia,	  mena	  
de	  pària	  malcontent	  de	  tot	  i	  de	  tothom,	  que	  només	  aspira	  a	  viure	  la	  
llibertat	  evangèlica	  –sense,	  però,	  pretendre	  vestir	  com	  els	  lliris–,	  enveja	  
del	  propi	  Salomó.	  El	  seu	  nom,	  Samsó,	  és	  també	  bíblic.	  Tanmateix,	  no	  
enderroca	  sinó	  la	  llar	  del	  seu	  protector	  [Nel]:	  visionari	  que	  en	  funcions	  
d’apòstol	  vol	  redimir	  Samsó	  de	  la	  seva	  vida	  inútil	  de	  vagabund	  
impenitent.	  Samsó	  és,	  en	  el	  fons,	  irreductiblement	  honest,	  i	  en	  el	  
moment	  decisiu,	  quan	  la	  fam	  torna	  a	  ressuscitar	  en	  ell	  el	  seu	  orb	  instint	  
d’home	  primari,	  resta	  fidel	  a	  la	  idea,	  una	  mica	  vaga,	  que	  l’empenyé	  a	  
erigir-‐se	  gairebé	  en	  cabdill	  de	  la	  revolució.	  
Ella	  –Lupa–	  és	  un	  tipus	  de	  dona	  moderna	  que	  es	  deixa	  enlluernar	  
fàcilment	  per	  l’home	  d’acció,	  i	  l’abandona	  en	  adonar-‐se	  que	  aquest	  
renuncia,	  per	  orgull	  i	  amor	  salvatge,	  a	  la	  seva	  independència,	  a	  la	  
situació	  que	  li	  ha	  creat	  el	  seu	  gest	  heroic.	  Retorna	  melangiosament	  al	  
seu	  deure	  perquè	  constata	  que	  més	  que	  l’home	  de	  la	  revolució,	  Samsó	  
n’ha	  estat	  un	  trànsfuga	  ràpid,	  brillant,	  però	  fonedís	  com	  un	  meteor.»	  



Teatre	  Fortuny	  de	  Reus:	  1	  i	  2	  d’abril	  de	  2006	  
Sala	  Petita	  TNC:	  
Del	  20	  d’abril	  a	  l’11	  de	  juny	  de	  2006	  
La	  fam	   	  

	  

	  

	  

 

 15 

	  
	  
4	  
	  

Davant	  d’una	  situació	  extrema,	  l’aixecament	  de	  la	  «militarada»	  feixista,	  la	  tàctica	  
intel·lectual,	  dubitativa	  i	  temorenca	  de	  Nel	  no	  serveix	  de	  res	  i	  pot	  tenir	  unes	  
conseqüències	  catastròfiques.	  Únicament	  l’acció	  ferma	  i	  coratjosa	  de	  Samsó,	  motivada	  
per	  un	  instint	  desinteressat	  i	  temerari,	  s’imposa	  a	  la	  raó	  atemorida	  de	  Nel.	  Samsó	  
deixa	  la	  desídia	  desmenjada	  que	  el	  caracteritza	  i,	  amb	  magnetisme	  heroic,	  assumeix	  el	  
lideratge	  de	  la	  cèl·lula	  de	  sindicalistes,	  els	  anima	  a	  perdre	  la	  por	  i	  els	  encoratja	  a	  
vèncer	  l’agressió	  militar.	  Ara	  bé,	  què	  mena	  Samsó	  a	  erigir-‐se	  en	  l’heroi	  de	  la	  
revolució?	  Què	  l’impulsa	  a	  prendre	  partit	  i	  a	  convertir-‐se,	  sense	  premeditació	  ni	  
traïdoria,	  en	  el	  cabdill	  dels	  revolucionaris?	  Tan	  sols	  les	  circumstàncies	  extremes	  
expliquen	  la	  sobtada	  participació	  de	  Samsó,	  a	  darrera	  hora,	  en	  el	  procés	  
revolucionari?	  En	  realitat,	  Samsó	  no	  canvia	  gaire	  des	  del	  primer	  episodi	  al	  darrer:	  
respon	  a	  les	  pulsions	  més	  instintives	  i,	  amant	  de	  la	  llibertat,	  no	  aspira	  a	  res	  més	  que	  a	  
satisfer-‐les,	  però	  també	  té	  una	  idea	  vaga	  de	  la	  bellesa	  i	  la	  justícia	  primigènies.	  A	  
l’episodi	  primer,	  ho	  confessa	  lacònicament	  a	  Lupa:	  «Una	  sortida	  de	  sol	  a	  muntanya	  –o	  
una	  posta,	  tant	  se	  val!–	  em	  fan	  una	  alegria	  tant...	  no	  sé	  com	  dir-‐ho...	  Em	  sento	  bona	  
persona	  i	  voldria	  que	  tothom	  s’estimés	  i	  que	  tothom	  pogués	  menjar	  el	  que	  el	  pap	  li	  
demana...	  Ah,	  però	  també	  voldria	  (amb	  ràbia)	  que	  aquells	  que	  s’afarten	  a	  l’esquena	  
dels	  afamats,	  se	  n’anessin	  de	  dret	  a	  la	  merda!».	  
	  
Tanmateix,	  deixant	  de	  banda	  l’anècdota	  sentimental	  –la	  conquesta	  de	  la	  dona	  del	  
triangle–	  deutora	  del	  model	  de	  la	  comèdia	  burgesa	  que	  parodia,	  és	  probable	  que	  hi	  
hagi	  dues	  motivacions	  concretes	  que,	  sobre	  el	  paper,	  podrien	  fer	  versemblant	  la	  
decisió	  de	  Samsó	  d’inflamar	  la	  massa	  per	  a	  dur-‐la	  a	  la	  victòria:	  per	  acció,	  l’actitud	  
valenta	  del	  Noi	  de	  la	  Barricada	  que,	  com	  la	  resta	  de	  joves	  revolucionaris,	  està	  disposat	  
a	  lluitar	  a	  pit	  descobert	  contra	  els	  militars	  sollevats	  i,	  per	  reacció,	  la	  resposta	  
autoritària	  de	  Nel	  que,	  incapaç	  de	  reconduir	  la	  situació	  per	  covardia,	  es	  plega	  a	  
condemnar	  tots	  els	  companys	  de	  lluita	  a	  la	  capitulació.	  Així	  mateix,	  en	  termes	  
generals,	  la	  implicació	  èpica	  de	  Samsó	  en	  l’esclat	  revolucionari	  es	  deu,	  en	  el	  fons,	  a	  
l’aixecament	  militar	  i	  les	  conseqüències	  nefastes	  que	  se’n	  derivarien:	  «Companys:	  
mori	  la	  fam!	  I	  visca	  el	  poble!»,	  crida	  Samsó	  des	  del	  Palau	  d’Occident,	  al	  final	  de	  
l’episodi	  tercer.	  La	  seva	  tria	  conjuntural	  ve	  a	  simbolitzar	  la	  lluita	  contra	  una	  injustícia	  
històrica	  d’arrel	  –l’amenaça	  de	  la	  «militarada»	  feixista	  contra	  la	  jove	  república–	  i	  la	  
defensa	  activa	  –amb	  les	  armes	  a	  les	  mans–	  d’uns	  valors	  democràtics	  que	  tot	  just	  es	  
trobaven	  a	  les	  beceroles.	  El	  personatge	  cínic	  i	  instintiu	  de	  Samsó	  es	  rebel·la,	  
precisament,	  contra	  aquesta	  injustícia	  radical.	  
	  
Quan,	  en	  els	  episodis	  posteriors,	  el	  nou	  ordre	  instaurat	  per	  la	  revolució	  comença	  a	  
perillar	  per	  la	  pèrdua	  de	  la	  puresa	  dels	  orígens,	  i	  també	  per	  l’actuació	  dels	  elements	  
contrarevolucionaris	  que	  comencen	  a	  minar-‐la	  per	  dintre,	  Samsó	  no	  deixa	  de	  ser	  
coherent	  amb	  la	  seva	  actitud	  incorruptible	  d’home	  lliure,	  capaç	  de	  triar	  el	  seu	  propi	  
destí:	  ni	  s’aprofita	  dels	  privilegis	  de	  què	  podria	  gaudir	  com	  a	  heroi	  de	  les	  jornades	  
revolucionàries,	  ni	  tampoc	  es	  presta	  a	  esdevenir-‐ne	  un	  símbol	  que	  apaivagui	  les	  
tendències	  més	  extremes,	  ni	  a	  fer	  el	  joc	  (a	  «vendre	  l’ànima»)	  a	  la	  contrarevolució	  que	  
vol	  esquerdar	  el	  nou	  govern	  popular	  dirigit	  pels	  «companys	  de	  barricada».	  Samsó	  no	  
vol	  deixar-‐se	  instrumentalitzar	  per	  ningú	  com	  si	  fos	  un	  titella,	  no	  està	  disposat	  a	  acatar	  
cap	  jerarquia	  ni	  a	  renunciar	  a	  la	  condició	  d’home	  lliure:	  es	  revolta	  contra	  els	  
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responsables	  clenxinats	  del	  nou	  ordre,	  es	  mofa	  de	  la	  burocratització	  disciplinària	  de	  
l’etapa	  «constructiva»	  i	  continua	  fidel	  als	  instints	  primaris.	  	  
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Quan	  el	  futur	  de	  la	  revolució	  és	  incert,	  pels	  factors	  interns	  que	  l’amenacen,	  i	  obert,	  per	  
la	  complexitat	  i	  les	  contradiccions	  que	  ha	  de	  vèncer,	  Samsó	  opta	  per	  campar-‐la	  a	  lloure,	  
romandre	  fidel	  a	  l’ideal	  sense	  màcula	  i	  tornar	  als	  orígens	  del	  coneixement,	  a	  l’instint	  
original	  d’home	  «miserable,	  lliure	  i	  errant»,	  a	  la	  possibilitat	  de	  la	  utopia	  en	  estat	  pur.	  
Així	  es	  clou	  aquesta	  paràbola	  d’un	  rodamón	  formidable	  i	  extravagant,	  d’un	  home	  lliure,	  
amo	  de	  la	  seva	  pròpia	  vida	  que	  un	  dia	  esdevingué,	  gairebé	  per	  instint,	  cabdill	  d’una	  
incerta	  revolució.	  

	  
5	  
	  

En	  clau	  de	  modernitat	  europea,	  darrere	  de	  l’actitud	  instintiva	  i	  impúdica	  de	  Samsó,	  en	  
què	  descobrim	  el	  pòsit	  anarquitzant	  de	  l’ànima	  catalana,	  no	  costa	  gaire	  de	  veure-‐hi	  
l’adaptació	  mediterrània	  del	  clochard	  parisenc	  que	  protagonitza	  el	  film	  Boudu	  sauvé	  
des	  eaux	  de	  Renoir	  i,	  més	  remotament,	  del	  volander	  nord-‐europeu	  que	  evocà	  el	  
novel·lista	  noruec	  Knut	  Hamsum	  en	  la	  seva	  Trilogia	  del	  rodamón	  (1906-‐1912)	  o	  en	  la	  
seva	  novel·la	  Fam	  (1890),	  davant	  de	  la	  qual,	  a	  parer	  d’André	  Gide,	  «on	  est	  presque	  en	  
droit	  de	  penser	  que,	  jusqu’à	  présent,	  presque	  rien	  n’est	  dit,	  au	  contraire,	  et	  que	  l’Homme	  
reste	  à	  decouvrir».	  Com	  els	  personatges	  lúcids	  i	  miserables,	  situats	  al	  marge	  de	  la	  
societat,	  de	  Hamsum	  o	  de	  Renoir,	  l’obscenitat	  i	  la	  individualitat	  naturals	  de	  Samsó,	  tan	  
simpàtiques	  com	  amorals,	  tan	  atractives	  com	  inadmissibles,	  tan	  irreverents	  com	  
aristocràtiques,	  tenen	  la	  virtut	  de	  posar	  entre	  les	  cordes	  les	  regles	  i	  les	  certeses	  dels	  
sistemes	  socials	  i,	  per	  tant,	  de	  revelar-‐ne	  les	  violències	  i	  les	  imperfeccions	  ocultes	  
darrere	  de	  les	  aparences	  i	  els	  tabús.	  La	  necessitat	  fisiològica	  que	  guia	  tots	  aquests	  
rodamons	  europeus	  explicita	  l’esperit	  de	  l’home	  modern,	  inadaptable	  a	  una	  societat	  
que	  en	  constreny	  la	  llibertat.	  
	  

La	  fam	  expressa	  la	  gosadia	  artística	  i	  estètica	  d’Oliver	  de	  plantejar	  una	  reflexió	  crítica	  
i	  oberta,	  ambigua	  i	  contradictòria,	  al	  voltant	  d’uns	  fets	  viscuts	  feia	  poc	  que,	  en	  ésser	  
portats	  a	  escena,	  perden	  els	  contorns	  històrics	  per	  erigir-‐se	  en	  ficció	  dramàtica	  i,	  de	  
retruc,	  en	  paradigma	  moral.	  Conscient	  de	  les	  incerteses	  d’un	  procés	  encara	  obert,	  
Oliver	  no	  solament	  renunciava	  a	  reflectir-‐lo	  com	  a	  mera	  epidermis	  de	  formes	  
periclitades	  per	  la	  força	  de	  l’onada	  històrica,	  sinó	  que	  també	  provava	  una	  sintaxi	  
narrativa	  àgil,	  deutora	  de	  l’expressionisme,	  del	  teatre	  polític	  i	  del	  cinema,	  i	  
s’allunyava	  d’una	  presa	  de	  partit	  dogmàtica,	  maniquea	  o	  partidista	  en	  relació	  amb	  el	  
passat	  immediat	  i	  el	  present	  dels	  seus	  contemporanis.	  La	  fam	  es	  limitava	  a	  mostrar	  
les	  etapes	  d’un	  procés	  encara	  obert	  aleshores	  i	  a	  insinuar	  de	  manera	  crítica	  les	  
funestes	  dissensions	  ideològiques	  que	  el	  desfeien	  internament.	  Amb	  tot	  això,	  Oliver	  
reclamava	  la	  insubornable	  llibertat	  de	  l’artista	  d’intervenir	  en	  el	  moment	  històric	  a	  
través	  d’una	  especulació	  literària	  que,	  com	  confessà	  coetàniament,	  el	  transformés	  «en	  
matèria	  artística,	  en	  valors	  humanes,	  sense	  vanes	  concessions	  a	  la	  baixa	  política	  ni	  als	  
partidismes,	  extraient	  d’aquest	  tros	  d’història	  part	  de	  la	  immensa	  riquesa	  estètica,	  
sentimental	  i	  moral	  que	  conté».	  
	  
Francesc	  Foguet	  i	  Boreu	  
Universitat	  Autònoma	  de	  Barcelona	  
París,	  30	  de	  desembre	  del	  2005	  
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Cronologia	  de	  Joan	  Oliver	  
	  
	  
1899	   Neix	  a	  Sabadell	  el	  29	  de	  novembre.	  
	  
1906	   Estudia	  als	  Escolapis	  de	  Sabadell.	  
	  
1916	   Comença	  la	  carrera	  de	  Dret	  a	  Barcelona.	  
	   Edita	  la	  Fulla	  Salau	  amb	  un	  grup	  d’amics,	  entre	  ells	  Francesc	  Trabal.	  
	  
1918	   Comença	  a	  publicar	  poemes	  esparsos	  al	  Diari	  de	  Sabadell.	  
	  
1919	   Integra	   el	   Grup	   de	   Sabadell	   amb	   Francesc	   i	   Josep	  M.	   Trabal,	   Armand	  Obiols,	  

Ricard	   Marlet,	   Joan	   Garriga,	   Antoni	   Vila	   Arrufat,	   Miquel	   Carreras	   i	   Lluís	  
Parcerisa.	  

	  
1920	   Es	  fa	  càrrec	  dels	  negocis	  familiars	  a	  causa	  de	  la	  mort	  del	  pare.	  
	  
1921	   Organitza	  amb	  el	  Grup	  de	  Sabadell	  uns	  Jocs	  Florals	  paròdics	  amb	  l’assistència	  

de	  Josep	  Carner,	  Jaume	  Bofill	  i	  Mates	  i	  Carles	  Riba.	  
	   Fa	  el	  servei	  militar	  (1921-‐1923).	  
	  
1923	   Col·labora	  regularment	  al	  Diari	  de	  Sabadell	  (1923-‐1928).	  
	  
1924	   Participa	  en	  la	  creació	  de	  l’editorial	  La	  Mirada	  (1925-‐1930).	  
	  
1926	   Signa	  la	  secció	  «Degotís»	  al	  Diari	  de	  Sabadell	  (1926-‐1928).	  
	  
1928	   Publica	   el	   llibre	   de	   contes	  Una	   tragèdia	   a	   Lil·liput	   a	   La	  Mirada,	   prologat	   per	  

Carles	  Riba.	  
	  
1929	   Publica	  Gairebé	  un	  acte	  o	  Joan,	  Joana	  i	  Joanet	  a	  la	  revista	  Mirador.	  
	  
1931	   Estrena	  Una	  mena	  d’orgull	  al	  Teatre	  Colom	  de	  Sabadell.	  
	  
1934	   Publica	  el	  recull	  de	  poemes	  Les	  decapitacions.	  
	  
1935	   Publica	  Cataclisme,	  una	  comèdia	  estrenada	  al	  Teatre	  Principal	  de	  Reus,	  l’11	  de	  

maig,	  per	  la	  companyia	  de	  Pepeta	  Fornés	  i	  Josep	  Clapera.	  
	  
1936	   Publica	   Oda	   a	   Barcelona	   (edició	   del	   Comissariat	   de	   Propaganda,	   amb	  

il·lustracions	   de	   J.	   Junyer)	   i	   les	   peces	   teatrals	   Cambrera	   nova	   i	   Allò	   que	   tal	  
vegada	  s’esdevingué.	  

Obté	  el	  Premi	  Folguera	  de	  poesia	  per	  Bestiari	  (publicat	  el	  1937	  amb	  il·lustracions	  de	  
X.	  Nogués).	  Col·labora	  al	  setmanari	  Mirador.	  
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1937	   Presideix	   l’Agrupació	   d’Escriptors	   Catalans	   i	   participa	   en	   la	   fundació	   de	   la	  
Institució	  de	  les	  Lletres	  Catalanes.	  Publica	  Contraban,	  que	  inclou	  Una	  tragèdia	  
a	  Lil·liput	  i	  cinc	  narracions	  inèdites.	  
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1938	   Escriu	   i	   publica	  La	   fam,	   Premi	   del	   Teatre	   Català	   de	   la	   Comèdia,	   un	   text	   que	  

estrena	  la	  companyia	  Vila-‐Daví	  el	  15	  de	  juny.	  
	   Participa	  en	  l’organització	  de	  les	  Biblioteques	  del	  Front.	  
	   Col·labora	   al	   setmanari	   Meridià,	   en	   el	   qual	   publica	   la	   columna	   «Cap	   de	  

setmana»	  i	  el	  poema	  «Terol»	  (14-‐I-‐1938).	  
	  
1939	   Parteix	  cap	  a	  l’exili,	  el	  23	  de	  gener,	  amb	  un	  grup	  d’intel·lectuals	  encapçalat	  per	  

Pompeu	   Fabra,	   Josep	  M.	   Capdevila,	   Francesc	   Trabal	   i	   Antoni	   Rovira	   i	   Virgili.	  
Estades	  a	  París,	  al	  castell	  de	  Roissy-‐en-‐Brie	  i	  a	  Saint	  Cyr-‐sur-‐Morin.	  Per	  Nadal,	  
s’embarca	  cap	  a	  Amèrica.	  

	  
1940	   Arriba	  a	  Santiago	  de	  Xile,	  el	  9	  de	  gener	  de	  1940.	  Dirigeix	  Germanor,	  revista	  del	  

Centre	  Català	  de	  Santiago	  de	  Xile	  (fins	  al	  1943).	  
	  
1942	   Estrena	  Un	  servidor	  sóc	  el	  lladre,	  al	  Centre	  Català	  de	  Santiago	  de	  Xile.	  
	  
1943	   Escriu	   els	   guions	   de	   radioteatre	   Guerrillas	   del	   aire,	   sota	   els	   auspicis	   de	  

l’Ambaixada	  Britànica	  a	  Xile.	  Dirigeix	  la	  revista	  Senyera	  (1943-‐1944).	  
	  
1945	   Signa	  la	  rúbrica	  «L’hora	  de	  les	  bruixes»	  a	  Germanor	  (1945-‐1946).	  
	  
1947	   Funda	  amb	  Xavier	  Benguerel	   l’editorial	  El	  Pi	  de	   les	  Tres	  Branques,	  en	  la	  qual	  

publica	  el	  poemari	  Saló	  de	  Tardor	  (amb	  il·lustracions	  de	  R.	  Bru).	  
	   Estrena	  L’amor	   deixa	   el	   camí	   ral,	   escrita	   amb	  Benguerel,	   al	   Centre	   Català	   de	  

Santiago	  de	  Xile,	  al	  desembre.	  
	  
1948	   Torna	  a	  Barcelona.	  És	  empresonat	  durant	  dos	  mesos	  i	  mig	  a	  la	  presó	  Model.	  El	  

22	   d’octubre,	  mor	   la	   seva	  muller,	   Conxita	   Riera.	   Comença	   el	   «joc	   de	   cartes»	  
amb	  Josep	  Ferrater	  Mora.	  

	  
1950	   Es	  casa	  amb	  Eulàlia	  Serra,	  el	  24	  de	  maig.	  
	  
1951	   Publica	  la	  versió	  d’El	  Misantrop,	  de	  Molière,	  i	  la	  peça	  Quasi	  un	  paradís,	  escrita	  

per	  Joan	  Guarro.	  
	  
1955	   Signa	   amb	   el	   pseudònim	   «Jonás»	   la	   secció	   «Más	   o	  menos»	   a	  Destino	   (1955-‐

1957).	   Participa	   activament	   en	   l’Agrupació	   Dramàtica	   de	   Barcelona	   (ADB,	  
1955-‐1963),	   en	   el	   marc	   de	   la	   qual	   estrena	   La	   barca	   d’Amílcar,	   Ball	   robat,	  
Primera	  representació	  i	  Tercet	  en	  re,	  a	  més	  de	  les	  traduccions	  /	  adaptacions	  de:	  
A.	  Txèkhov,	  C.	  Goldoni,	  P.	  Claudel,	  G.	  B.	  Shaw,	  E.	  Labiche	  i	  B.	  Brecht	  (L’òpera	  de	  
tres	  rals).	  Obté	  el	  Premi	  Óssa	  Menor	  per	  Terra	  de	  naufragis	  (1956).	  

	  
1957	   Cap	  de	  redacció	  del	  Diccionario	  literario	  Bompiani,	  dirigit	  per	  Martí	  de	  Riquer	  i	  

editat	  per	  Montaner	  y	  Simón.	  Publica	  Pigmalió,	  adaptació	  lliure	  de	  l’obra	  de	  G.	  
B.	  Shaw.	  

	  
1958	   Dirigeix	  l’editorial	  Alcides.	  Estrena,	  amb	  l’ADB,	  Ball	  robat,	  al	  Teatre	  Candilejas.	  

Publica	  L’anunciació	  a	  Maria,	  de	  Claudel.	  
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1959	   Funda	   i	   dirigeix	   la	   col·lecció	   «Quaderns	   de	   Teatre»	   de	   l’ADB.	   Obté	   el	   Premi	  
Ausiàs	  March	  per	  Vacances	  pagades.	  Estrena	  Primera	  representació,	   al	  Teatre	  
Romea,	  per	  l’ADB.	  
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1960	   Publica	  Tres	  comèdies	  (Primera	  representació,	  Ball	  robat,	  Una	  drecera).	  Obté	  el	  

Premi	  Martí	  i	  Peydró	  per	  Temps,	  records,	  que	  s’editarà	  pòstumament	  el	  1991.	  
	  
1961	   Obté	  la	  Lletra	  d’Or	  per	  Vacances	  pagades,	  publicat	  el	  mateix	  any	  amb	  un	  pròleg	  

de	  Josep	  Ferrater	  i	  Mora.	  
	  
1963	   Deixa	  l’editorial	  Montaner	  y	  Simón	  i	  s’incorpora	  a	  la	  direcció	  literària	  d’Aymà-‐

Proa	   (fins	   al	   1982).	   Publica	  Biografia	   de	   Lot	   i	   altres	   proses	   i	   El	   criat	   de	   dos	  
amos,	  de	  C.	  Goldoni.	  

	  
1966	   Participa	  en	  la	  Caputxinada.	  
	  
1968	   Publica	  el	  recull	  de	  poemes	  Circumstàncies.	  
	  
1970	   Rep	  el	  Premi	  d’Honor	  de	  les	  Lletres	  Catalanes.	  Estrena	  Cambrera	  nova	  i	  Vivalda	  

i	  l’Àfrica	  tenebrosa,	  a	  Terrassa,	  pel	  Grup	  6	  x	  7,	  i	  Vint-i-cinc	  dies	  de	  Joan	  Oliver,	  al	  
Teatre	   Capsa	   de	   Barcelona.	   Publica	   la	   traducció	   Tot	   esperant	   Godot,	   de	   S.	  
Beckett,	  i	  el	  recull	  d’articles	  Tros	  de	  paper.	  

	  
1972	   Estrena	  Bestiari	   i	   escarnis	   de	   Pere	  Quart,	   un	  muntatge	   de	  Ventura	   Pons	   amb	  

música	  de	  La	  Trinca,	  al	  Teatre	  Ars.	  
	  
1974	   Publica	  Obra	  poètica	  de	  Pere	  Quart.	  
	  
1975	   Publica	  Teatre	  original.	  Inclou	  Refugi	  de	  versos	  dins	  Obra	  poètica,	  primer	  volum	  

de	  les	  obres	  completes	  publicades	  per	  Proa.	  
	  
1976	   Col·labora	  al	  diari	  Avui	  amb	  la	  columna	  «Encara	  hi	  som	  a	  temps»	  (1976-‐1985).	  
	  
1977	   Publica	  el	  poemari	  Quatre	  mil	  mots.	  
	  
1980	   Forma	  part	  de	  la	  llista	  de	  Nacionalistes	  d’Esquerra	  a	  les	  eleccions	  al	  Parlament	  

de	  Catalunya.	  Premi	  Ciutat	  de	  Barcelona.	  
	  
1981	   Obté	   el	   Premi	   de	   la	   Generalitat	   de	   Catalunya	   per	  Poesia	   empírica,	   editada	   el	  

mateix	  any	  amb	  un	  aiguafort	  de	  J.	  Granyer.	  Rep	  la	  Medalla	  d’Or	  de	  la	  ciutat	  de	  
Sabadell.	  

	  
1982	   Col·labora	  al	  setmanari	  El	  Món.	  Refusa	  la	  Creu	  de	  Sant	  Jordi.	  
	  
1983	   Publica	   la	   traducció	   d’Ubú,	   rei,	   d’A.	   Jarry	   (premi	   Josep	   M.	   de	   Sagarra	   de	  

traducció	  teatral	  1982).	  
	  
1984	   Publica	  la	  conversa	  Joan	  Oliver	  /	  Pere	  Calders.	  
	  
1985	   Estrena	  El	   roig	   i	   el	   blau	   al	   Teatre	   Grec	   de	  Montjuïc.	   Escriu,	   amb	  Montserrat	  

Julió,	  Tobiada,	  per	  al	  programa	  «Tretze	  són	  tretze»	  de	  TV3,	  el	  29	  de	  gener	  de	  
1988.	  
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1987	   Estrena	  El	  30	  d’abril,	  al	  Teatre	  Lliure	  de	  Barcelona,	  el	  28	  de	  gener.	  
	  
1986	   Mor	  a	  Sabadell,	  el	  18	  de	  juny.	  
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L’equip	  artístic	  
Currículums	  
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Pep	  Pla	  
Direcció	  
	  
Estudis	  d’Art	  Dramàtic	  a	  l’Institut	  del	  Teatre	  de	  Barcelona.	  
	  
Direccions	  de	  teatre:	  
Jocs	  de	  paciència	  d’Abla	  Farhoud.	  Espai	  Brossa.	  2006;	  El	  plan	  B	  d’Isabel	  Díaz.	  TNC	  
Projecte	  T6.	  Sala	  Tallers.	  2005;	  La	  dona	  com	  a	  camp	  de	  batalla	  de	  Matei	  Visniec;	  L’illa	  
dels	  esclaus	  de	  Mariveaux;	  Cap	  a	  la	  mort	  d’Alfonso	  Sastre;	  Tatuatge	  de	  Dea	  Loher;	  
Romeo	  i	  Julieta	  de	  Shakespeare;	  Les	  troianes	  d’Eurípides-‐Sartre;	  Diner	  negre	  de	  Ray	  
Cooney;	  La	  disputa	  de	  Mariveaux;	  Les	  aventures	  del	  bon	  soldat	  Svejk	  de	  Jaroslav	  
Hasek;	  Zas.	  Diversos	  autors;	  Suburbia	  d’Eric	  Bogosian;	  El	  revolt	  de	  Tankred	  Dorst;	  On	  
vas	  Hollis	  Jay?	  de	  Benjamin	  Bradford	  
Ajudanties	  de	  direcció:	  Hamlet	  de	  Shakespeare;	  Vides	  privades	  de	  Nöel	  Coward.	  
	  
Experiència	  com	  a	  actor	  al	  teatre:	  
Animales	  nocturnos	  de	  Juan	  Mayorga.	  Dir.	  Magda	  Puyo.	  Sala	  Beckett.	  2005;	  11	  
setembre	  2001/Les	  troianes	  de	  Michel	  Vinaver.	  Dir.	  Ramon	  Simó.	  TNC	  Sala	  Petita;	  
Escenes	  d’una	  execució	  de	  Howard	  Barker.	  Dir.	  Ramon	  Simó.	  TNC	  Sala	  Petita;	  La	  
comèdia	  dels	  errors	  de	  Shakespeare.	  Dir.	  Helena	  Pimenta.	  TNC	  Sala	  Petita;	  Hamlet	  de	  
Shakespeare.	  Dir.	  Lluís	  Homar;	  El	  sopar	  dels	  idiotes	  de	  Francis	  Veber.	  Dir.	  Paco	  Mir;	  
Olga	  sola	  de	  Joan	  Brossa.	  Dir.	  Rosa	  Novell;	  Casa	  de	  nines	  de	  Henrik	  Ibsen.	  Dir.	  Juni	  
Dahr;	  Macbeth	  de	  Shakespeare.	  Dir.	  Tamzin	  Townsend;	  La	  cantant	  calba	  de	  Ionesco.	  
Dir.	  Boris	  Rotenstein;	  Otel·lo	  de	  Shakespeare.	  Dir.	  Mario	  Gas;	  El	  barret	  de	  cascavells	  de	  
Pirandello.	  Dir.	  Lluís	  Homar.	  Teatre	  Lliure;	  Després	  de	  la	  pluja	  de	  Sergi	  Belbel.	  Dir.	  
Sergi	  Belbel;	  El	  zoo	  de	  vidre	  de	  Tennesse	  Williams.	  Dir.	  Víctor	  Ollé.	  Teatreneu;	  Amb	  la	  
ràbia	  al	  cos	  de	  J.	  Osborne.	  Dir.	  Jorge	  Vera.	  Centre	  Dramàtic	  del	  Vallès;	  Home	  per	  home	  
de	  Brecht.	  Dir.	  Pau	  Monterde.	  C.D.	  Vallès;	  La	  disputa	  de	  Mariveaux.	  Dir.	  Pau	  Monterde.	  
C.D.	  Vallès;	  Espectres	  de	  Henrik	  Ibsen.	  Dir.	  Francesc	  Nel·lo.	  C.D.	  Vallès;	  Contes	  
irlandesos	  de	  Synge.	  Dir.	  Calixto	  Bieito.	  Cia.	  La	  Infidel;	  Somni	  d’una	  nit	  d’estiu	  de	  
Shakespeare.	  Dir.	  Calixto	  Bieito.	  Cia.	  La	  Infidel;	  Els	  enamorats	  de	  Goldoni.	  Dir.	  Calixto	  
Bieito;	  La	  guàrdia	  blanca	  de	  Bulgakov.	  Dir.	  Pawel	  Khomsky.	  Centre	  Dramàtic	  de	  la	  
Generalitat;	  El	  desengany	  de	  Francesc	  Fontanella.	  Dir.	  Domènec	  Reixach.	  CDGC;	  El	  
misantrop	  de	  Molière.	  Dir.	  Josep	  Maria	  Flotats.	  Cia.	  Flotats;	  Lorenzaccio	  de	  de	  Musset.	  
Dir.	  Josep	  Maria	  Flotats.	  Cia.	  Flotats;	  Cyrano	  de	  Bergerac	  d’Edmond	  Rostand.	  Dir.	  
Maurizio	  Scaparro.	  Cia.	  Flotats.	  
	  
Cinema:	  
La	  teranyina.	  Dir.	  Antoni	  Verdaguer;	  L’escot.	  Dir.	  Antoni	  Verdaguer;	  El	  complot	  dels	  
anells.	  Dir.	  Francesc	  Bellmunt;	  Tempesta	  d’estiu.	  Dir.	  Josep	  Valls;	  Escrit	  als	  estels.	  Dir.	  
Ricard	  Reguant.	  
	  
Televisió:	  
Ha	  participat	  a	  les	  següents	  sèries:	  Ventdelplà;	  El	  cor	  de	  la	  ciutat;	  El	  comisario;	  Temps	  
de	  silenci;	  Nissaga,	  l’herència;	  Homenots;	  Estació	  d’enllaç;	  Pedralbes	  Centre;	  Leña	  al	  
mono	  que	  es	  de	  goma;	  Blanc	  o	  negre;	  La	  vida	  en	  un	  xip;	  Poble	  Nou.	  	  
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Jon	  Berrondo	  	  
Escenografia	  
	  
Nascut	  a	  Donostia	  l’abril	  del	  1961.	  Diplomat	  en	  l’especialitat	  d’Escenografia	  per	  
l’Institut	  del	  Teatre	  de	  Barcelona.	  Treballs	  més	  recents:	  
• Mika	  i	  el	  paradís	  de	  Francesc	  Cerrö.	  Dir.	  Ricard	  Salvat.	  CAER	  Reus	  i	  Sala	  Muntaner.	  
2006	  	  

• El	  gran	  regreso	  de	  Serge	  Kribus.	  Dir.	  Juan	  José	  Alfonso.	  Perenquen	  Teatro.	  2006	  
• Fatma	  de	  M´Hamed	  Benguettaf.	  Dir.	  Toni	  Vives.	  2005	  
• La	  voz	  humana	  de	  Jean	  Cocteau	  i	  Francis	  Poulenc.	  Dir.	  Gerardo	  Vera.	  Teatro	  de	  La	  
Zarzuela.	  2005	  	  

• Seda	  de	  Alesandro	  Baricco.	  Dir.	  Agurtzane	  Intxaurraga.	  Hika	  Teatroa.	  2005	  
• Misiles	  melodicos	  de	  Sanchis	  Sinisterra.	  Dir.	  David	  Amitin.	  	  C.D.A.	  C.D.G.	  T.	  Español.	  
2005	  

• L´oncle	  vània	  de	  Anton	  P.	  Txèkhov.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Teatre	  Lliure.	  2004	  
• Himmelweg	  (camino	  de	  cielo)	  de	  Juan	  Mayorga.	  Dir.	  Antonio	  Simon.	  Centro	  
Dramático	  Nacional.	  2004	  

• 84	  Charing	  Cross	  Road	  de	  Helene	  Hanff.Prod.	  Dir.	  Isabel	  Coixet.	  2004	  
• Almacenados	  de	  David	  Desola.	  Dir.	  Juan	  José	  Alfonso.	  2004	  
• Charmes.	  Música	  de	  Federic	  Mompou.	  Coreografia:	  Cesc	  Gelabert.	  Ballet	  
Gulbenkian	  i	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu.	  2002	  

• Peribañez	  y	  el	  comendador	  de	  Ocaña	  de	  Lope	  de	  Vega.	  Dir.	  José	  Luis	  Alonso	  de	  
Santos.	  Compañía	  Nacional	  de	  Teatro	  Clásico.	  2002	  

• Víctor	  o	  els	  nens	  al	  poder	  de	  Roger	  Vitrac.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Teatre	  Lliure.	  2002	  
• Després	  ve	  la	  nit	  de	  David	  Plana.	  Dir.	  David	  Plana.	  2002	  
• Los	  sobrinos	  del	  capitán	  Grant	  de	  Manuel	  Fernández	  Caballero	  i	  	  Miguel	  Ramos	  
Carrión.	  Dir.	  Paco	  Mir.	  Teatro	  de	  la	  Zarzuela.	  2001	  

• The	  full	  monty	  de	  Terrence	  McNally	  i	  David	  Yazbec.	  Dir.	  Mario	  Gas.	  2001	  
• Paseando	  a	  miss	  Daisy	  d’Alfred	  Uhry.	  Dir.	  Luis	  Olmos.	  	  Prod.	  Concha	  Busto.	  2001	  
• Sopar	  d´amics	  de	  Donald	  Margulies.	  Dir.	  Esteve	  Ferrer.	  2001	  
• Món	  Brossa.	  Dir.	  Franco	  di	  Francescantonio.	  TNC	  Sala	  Petita.	  2001	  
• Lulu.	  La	  capsa	  de	  Pandora.	  Una	  tragèdia-monstre	  de	  Frank	  Wedekind.	  Dir.	  Mario	  
Gas.	  TNC	  Sala	  Gran.	  2001	  	  

• A	  la	  cuina	  amb	  l’Elvis	  de	  Lee	  Hall.	  Dir.	  Roger	  Peña.	  Teatreneu.	  2001	  	  
• El	  huésped	  se	  divierte	  de	  Joe	  Orton.	  Dir.	  Eduardo	  Vasco.	  2001	  
• Ay,	  Carmela	  de	  José	  Sanchis	  Sinisterra.	  Dir.	  Antonio	  Simón	  Rodríguez.	  Teatre	  Nou	  
Tantarantana.	  2000	  

• Kurt	  Weill	  2000.	  Espectacle	  amb	  música	  de	  Kurt	  Weill	  i	  textos	  de	  Bertolt	  Brecht.	  
Dir.	  Gerardo	  Vera.	  Teatro	  de	  la	  Zarzuela.	  2000	  

• A	  little	  night	  music	  de	  Stephen	  Sondheim.	  Grec	  2000.	  Teatre	  Novedades	  
• Missa	  de	  Leonard	  Bernstein.	  Dir.	  Escena:	  Joan	  Ollé.	  Dir.	  Musical:	  Ángel	  Gil-‐Ordóñez.	  
Festival	  de	  Peralada.	  2000	  

• Olors	  de	  Josep	  Maria	  Benet	  i	  Jornet.	  Dir.	  Mario	  Gas.	  TNC.	  Sala	  Gran.	  2000	  
• Top	  dogs	  d’Urs	  Widmer.	  Dir.	  Mario	  Gas.	  Palangana	  Teatre	  i	  Teatres	  de	  la	  
Generalitat	  Valenciana.	  1999.	  Premi	  Max	  i	  Premi	  Joseph	  Gaudi	  de	  l’ADE	  

• Apocalipsi	  de	  Lluïsa	  Cunillé.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  TNC.	  1998	  
• La	  reina	  de	  la	  bellesa	  de	  Leenane	  de	  Martin	  McDonagh.	  Prod.	  La	  Perla	  Lila	  i	  Bitó	  
Produccions.	  Dir:	  Mario	  Gas.	  1998.	  Premi	  Max	  i	  Premi	  Joseph	  Gaudi	  de	  l’ADE	  
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Míriam	  Compte	  	  
Vestuari	  
	  
Diplomada	  en	  Disseny	  de	  Vestuari	  per	  a	  l’Espectacle	  i	  la	  Comunicació	  Social	  per	  l’Escola	  
d’Arts	  i	  Tècniques	  de	  la	  Moda	  i	  per	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  Bachelor	  of	  Arts	  with	  
Honours	  (First	  Division)	  per	  la	  Universitat	  de	  Southampton.	  
	  
Principals	  treballs	  més	  recents:	  
• El	  Malentés	  de	  Camus.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Teatre	  Lliure.	  2006	  	  
• Mika	  i	  el	  paradís	  de	  Francesc	  Cerrö.	  Dir.	  Ricard	  Salvat.	  CAER	  Reus	  i	  Sala	  Muntaner.	  

2006	  	  
• La	  magia	  dels	  Ki-Kids.	  .Dir.	  Àngel	  Llàcer.	  2005	  
• Tenim	  un	  problema.	  Dir.	  Àngel	  Llàcer.	  Villarroel	  Teatre.	  2005	  
• Disseny	  de	  vestuari	  per	  a	  la	  pel·lícula	  La	  Silla	  de	  Julio	  Walowicz.	  2005	  	  
• Festen.	  Dir.	  Josep	  Galindo.	  Teatre	  Romea.	  2005	  	  
• Flechas	  del	  ángel	  del	  olvido	  de	  José	  Sanchis	  Sinisterra.	  Dir.	  Sanchis	  Sinisterra.	  Sala	  

Beckett.	  2004	  
• Matar	  al	  Presidente.	  Dir.	  Àngel	  Alonso.	  Teatre	  Condal.	  2004	  
• L’oncle	  Vània.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Teatre	  Lliure.	  2004	  
• El	  Beso	  de	  la	  Mujer	  Araña.	  Dir.	  Manel	  Dueso.	  2004	  
• El	  jardí	  inexistent.	  Senza	  Tempo.	  Dir.	  Inés	  Boza.	  TNC	  Sala	  Tallers.	  2004	  
• L’illa	  dels	  esclaus.	  Dir.	  Pep	  Plà.	  2004	  
• Sis	  personatges	  en	  busca	  d’autor.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Teatre	  Lliure.	  2004	  
• Les	  Amargues	  llàgrimes	  de	  Petra	  von	  Kant.	  Dir.	  Manel	  Dueso.	  Sala	  Muntaner.	  2003	  
• Flor	  de	  Otoño.	  Dir.	  Josep	  Costa.	  Artenbrut.	  2003	  
• Fedra.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Grec	  2002	  
• Víctor	  o	  els	  nens	  al	  poder	  de	  Roger	  Vitrac.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Teatre	  Lliure.	  2002	  
• Món	  Brossa.	  Dir.	  Franco	  di	  Francescantonio.	  TNC	  Sala	  Petita.	  2001	  
• Ball	  trampa.	  Dir.	  Carme	  Portaceli.	  Nou	  Tantarantana.	  Grec	  2001	  
• Cara	  de	  foc.	  Dir.	  Carme	  Portaceli.	  Teatre	  Lliure.	  STI	  2001	  	  
• Ay	  Carmela	  de	  Sanchis	  Sinisterra.	  Dir.	  A.	  Simón.	  Nou	  Tantarantana.	  2000	  
• Cartas	  de	  amor	  a	  Stalin	  de	  Juan	  Mayorga.	  Dir.	  Sanchis	  Sinisterra.	  Sala	  Beckett.	  2000	  
• The	  Mass	  de	  L.	  Bernstein.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  Festival	  de	  Peralada.	  2000	  
• Zahoríes.	  Espectacle	  de	  dansa	  contemporània.	  Cia.	  Senza	  Tempo.	  2000	  
• El	  criat	  de	  Robin	  Maugham.	  Dir.	  Mario	  Gas.	  Mercat	  de	  les	  Flors.	  2000	  
• Hamlet	  de	  William	  Shakespeare.	  Dir.	  Lluís	  Homar.	  Grec	  99	  
• L’edat	  de	  la	  paciència.	  Dansa	  contemporània.	  Àngels	  Margarit-‐Cia.	  Mudances.	  TNC	  

Sala	  Petita.	  1999	  
• La	  cita	  de	  Lluïsa	  Cunillé.	  Dir.	  Xavier	  Albertí.	  Coproducció	  Grec	  99	  i	  Festival	  

d’Edimburg	  99	  
• Tango	  de	  Mzorek.	  Dir.	  Gabor	  Tompa.	  Coproducció	  Sitges	  Teatre	  Internacional	  i	  

Teatre	  Lliure.	  1999	  
• Apocalipsi	  de	  Lluïsa	  Cunillé.	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  TNC.	  Sala	  Petita.	  1998	  
• Así	  que	  pasen	  cinco	  años	  de	  F.	  García	  Lorca.	  Dir:	  Joan	  Ollé.	  Grec	  98	  
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Josep	  M.	  Cadafalch	  	  
Il·luminació	  
	  
Ha	  estat	  responsable	  d’il·luminació	  de	  teatres	  com	  el	  Teatreneu,	  Artenbrut,	  Sala	  
Beckett,	  Romea	  i	  Atrium	  de	  Viladecans.	  També	  ha	  treballat	  a	  amb	  Sonostudi,	  Focus,	  
Teatre	  Lliure	  i	  el	  Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya.	  Co-‐fundador	  de	  la	  companyia	  de	  
titelles	  La	  Closca.	  
	  
Treballs	  de	  disseny	  d’il·luminació	  més	  destacats:	  
• Pulsió	  (Der	  drang)	  de	  Franz	  Xaver	  Kroetz.	  Dir.	  Glòria	  Balanyà.	  Teatre	  de	  Calaix.	  

Teatre	  Zorrilla	  de	  Badalona.	  Tantarantana.	  2005	  
• Leon	  al	  desert	  dels	  prínceps.	  Adaptació	  d’El	  petit	  príncep.	  Dir.	  Òscar	  Intente.	  Teatre	  

Alegria	  de	  Terrassa.	  2005	  
• El	  cant	  de	  la	  Sirena	  de	  Manuel	  Veiga.	  Dir.	  Manuel	  Veiga.	  Teatre	  de	  Ponent	  de	  

Granollers.	  2004	  
• Buits	  de	  Toni	  Martín.	  Dir.	  Lurdes	  Barba.	  Teatre	  de	  Calaix.	  Teatre	  Zorrilla	  de	  

Badalona.	  Tantarantana.	  2004	  
• L’illa	  dels	  esclaus	  de	  Marivaux.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Artenbrut.	  2004	  
• Cap	  a	  la	  mort	  d’Alfonso	  Sastre.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Artenbrut.	  2003	  
• Tatuatge	  de	  Dea	  Lober.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Artenbrut.	  2002	  
• Frec	  a	  frec	  de	  Nestroy	  i	  Feydeau.	  Dir.	  Jaume	  Melendres.	  Teatre	  de	  Calaix.	  Teatre	  

Zorrilla	  de	  Badalona.	  2002	  
• Mort	  accidental	  d’un	  anarquista	  de	  Dario	  Fo.	  Dir.	  Pere	  Planella.	  Teatre	  Zorrilla.	  

Grec	  2001	  
• Diner	  negre	  de	  Ray	  Cooney.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Vània	  Produccions.	  2001	  
• El	  tiet	  Vània	  d’Anton	  P.	  Txèkhov.	  Dir.	  Josep	  Minguell.	  Teatre	  de	  Calaix.	  Teatre	  

Zorrilla	  de	  Badalona.	  Tantarantana.	  Grec	  2000	  
• Fragments	  d’una	  carta	  de	  comiat	  llegits	  per	  geòlegs	  de	  Normand	  Chaurette.	  Dir.	  

Sergi	  Belbel.	  Sala	  Beckett.	  2000	  
• Les	  aventures	  del	  bon	  soldat	  Svejk	  de	  Monica	  Zgustová.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Centre	  

Dramàtic	  del	  Vallès.	  
• A	  trenc	  d’alba	  d’Ignasi	  Garcia.	  Dir.	  Pere	  Angles.	  Sala	  Beckett.	  
• Històries	  marranes.	  Diversos	  autors.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Artenbrut.	  
• El	  revolt	  	  de	  Tankred	  Dorst.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Tantarantana.	  
• Treballs	  d’amor	  perdut	  de	  Shakespeare.	  Dir.	  Ferran	  Madico.	  Artenbrut.	  Grec	  1995	  
• Lluna	  de	  mel	  a	  Oregón	  de	  Xus	  Estruch	  i	  Toni	  Alivert.	  Artenbrut.	  Grec	  1995	  
• Quan	  era	  petita...	  de	  Sharman	  Macdonald.	  Dir.	  Tamzin	  Townsend.	  Artenbrut.	  
• El	  titot	  de	  Georges	  Feydeau.	  Dir.	  Pere	  Sagristà.	  Artenbrut.	  
• Jar	  de	  Manuel	  Veiga.	  Dir.	  Isabel	  Rodríguez.	  Teatre	  Adrià	  Gual.	  
• Bones	  festes	  d’Alan	  Ayckbourn.	  Dir.	  Tamzin	  Townsend.	  Teatreneu.	  
• Molly	  Bloom	  de	  James	  Joyce.	  Dir.	  Maite	  Aguirre.	  Tantarantana.	  
• On	  vas	  Hollis	  Jay	  de	  Benjamin	  Bradford.	  Dir.	  Pep	  Pla.	  Teatre	  del	  Sol	  de	  Sabadell.	  
• Catalanish	  d’Israel	  Horewitz.	  Dir.	  Carlos	  Lasarte.	  Teatreneu.	  
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Marc	  Martínez	  	  
és	  ...	  Samsó	  
	  
	  
	  

	  

«...hola	  sóc	  Marc	  Martínez	  Rodríguez	  i	  vaig	  néixer	  el	  19	  de	  
gener	  de	  1966	  al	  barri	  del	  Raval	  de	  Barcelona.	  La	  meva	  mare	  
era	  perruquera	  però	  volia	  ser	  bailaora,	  i	  el	  meu	  pare	  és	  
ebenista	  però	  cantava	  flamenc	  per	  Nadal.	  Total,	  que	  sóc	  molt	  
lucharniego.	  Alerta:	  m’encanta	  el	  sushi,	  parlo	  molt,	  bec	  força	  
cervesa	  a	  l’estiu,	  i	  agafo	  pops	  amb	  la	  mà.	  No	  pago	  cap	  hipoteca.	  
Sóc	  molt	  del	  Barça.	  Mimo	  els	  meus	  nebots.	  Vaig	  tenir	  un	  Golf	  
22	  anys,	  ara	  Volvo.	  No	  conec	  el	  significat	  de	  la	  paraula	  pinta.	  
Segurament	  et	  guanyo	  al	  futbolí.	  Presumeixo	  de	  tenir	  bona	  
oïda.	  La	  meva	  màxima	  il·lusió	  era	  currar-me	  un	  hort	  (he	  dit	  
era).	  Tinc	  un	  fill	  de	  tretze	  quilos	  i	  mig.	  Voto	  cap	  a	  l’esquerra.	  
Tinc	  el	  COU,	  primer	  de	  Biología,	  segon	  de	  l’Institut	  del	  Teatre	  i	  
sóc	  el	  més	  gran	  de	  tres	  germans.	  Anava	  per	  a	  metge	  escric	  
cançons	  des	  que	  era	  un	  crio	  però	  acostumo	  a	  guanyar-‐me	  la	  
vida	  treballant	  com	  a	  actor,	  tot	  i	  que	  he	  digerit	  una	  obra	  de	  
teatre	  sobre	  el	  meu	  poble	  i	  la	  seva	  gent	  que	  es	  diu	  Super-Rawal	  
i	  n’estic	  molt	  orgullós.	  I	  mira	  per	  on,	  de	  moment	  així	  es	  
quedarà	  el	  meu	  currículum…»	  

	  

Teatre:	  
• Ets	  aquí?	  de	  J.	  Daulte.	  Dir.	  	  Javier	  Daulte.	  2005	  
• Fortuna	  accidental	  de	  M.	  Dueso.	  Dir.	  	  Manel	  Dueso.	  2004	  
• Tthe	  full	  monty	  de	  T.	  McNally	  i	  D.Yuzbek.	  Dir.	  	  Mario	  Gas.	  2002	  
• Un	  tramvia	  anomenat	  desig	  de	  T.	  Williams.	  Dir.	  	  Manel	  Dueso.	  2001	  
• El	  criat	  de	  R.	  Maugham.	  Dir.	  	  Mario	  Gas.	  2000	  
• Tot	  esperant	  Godot	  de	  S.	  Beckett	  .	  Dir.	  Lluís	  Pascual.	  1999.	  	  

	   	   Premis	  Max	  i	  Butaca	  al	  millor	  actor	  de	  repartiment	  1999.	  	  
	   	   Premi	  Cultura-‐Rock	  1999	  al	  millor	  actor.	  

• Así	  que	  pasen	  CINCO	  AÑOS	  de	  F.	  García	  Lorca	  .	  Dir.	  Joan	  Ollé.	  1998	  
• Zowie	  de	  S.	  Pompermayer	  .	  Dir.	  Lluís	  Homar.	  1997	  
• Martes	  de	  carnaval	  de	  R.M.	  Valle-‐Inclán.	  Dir.	  	  Mario	  Gas.	  1995	  
• Golfus	  de	  Roma	  de	  S.	  Sondheim	  .	  Dir.	  Mario	  Gas.	  1995	  
• Pizza-man	  de	  D.	  Capriotto	  .	  Dir.	  Josep	  Costa.	  1994	  
• Cabaret	  de	  C.	  Iserwood.	  Dir.	  	  Jerôme	  Savary.	  1993	  
• Línia	  roja	  de	  Teatre	  de	  l´Ocàs.	  Dir.	  	  T.Vilardell	  i	  M.Casamayor.	  1990	  
• Los	  ochenta	  son	  nuestros	  de	  A.	  Diosdado.	  Dir.	  	  Jesús	  Puente.	  1989	  
• Vint	  x	  vint	  de	  J.	  Barbero	  .	  Dir.	  Josep	  Costa.	  1989	  
• Tira´t	  de	  la	  moto	  del	  Grips	  Theater	  .	  Dir.	  T.Vilardell	  i	  M.Casamayor.	  1988	  
	  

Direcció:	  
• Super-Rawal.	  Adaptació	  i	  dramatúrgia	  de	  l’obra	  Suburbio	  d’Eric	  Bogosian,	  amb	  
Miguel	  Casamayor.	  Teatre	  Principal.	  Gira	  per	  España.	  2003.	  4	  nominacions	  als	  
premis	  Butaca.	  Nominat	  com	  a	  millor	  espectacle	  a	  El	  País	  de	  las	  Tentaciones.	  

• Cinquanta	  històries	  d´amor	  de	  Frank	  Capdet	  i	  Marc	  Martínez.	  Teatre	  Alegria	  de	  
Terrassa.	  1993.	  Premi	  a	  la	  millor	  direcció	  i	  millor	  text	  original	  a	  la	  10a.	  Mostra	  de	  
Teatre	  Jove	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.	  

	  

Televisió.	  Entre	  d’altres:	  Setze	  dobles,	  Plats	  bruts,	  Psico-Express,	  Raquel	  busca	  su	  sitio,	  
Petra	  Delicado,	  Periodistas,	  Laura,	  Sitges,	  Matraca,	  No!	  
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Cinema.	  Entre	  d’altres:	  Andalucia	  d’Alain	  Gomis,	  Càmping	  de	  Lluís	  Arcarazo,	  Morir	  o	  no	  
de	  Ventura	  Pons	  (Premi	  Butaca),	  El	  pianista	  de	  Mario	  Gas,	  Antártida	  de	  Manuel	  Huerga,	  
Tierra	  y	  libertad	  de	  Ken	  Loach,	  Què	  t’hi	  jugues	  Mari	  Pili,	  de	  Ventura	  Pons.	  
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Nora	  Navas	  és...	  Lupa	  
	  

Nascuda	  a	  Barcelona	  el	  1975.	  
Estudia	  a	  l’Institut	  del	  Teatre	  de	  Barcelona.	  Amplia	  la	  seva	  
formació	  a	  l’Escola	  Nancy	  Tuñón	  i	  amb	  cursos	  amb	  Txiqui	  
Berraondo,	  Manuel	  C.	  Lillo,	  Gabriela	  Izcovich,	  Javier	  
Daulte,	  Alejandro	  Massi	  i	  Ricardo	  Bartis.	  També	  estudia	  
dansa	  a	  l’Escola	  Coco	  Comín,	  Escola	  Rossella	  Hightower	  
(Cannes)	  i	  Escola	  Rudolf	  Laban	  (Londres),	  entre	  d’altres.	  

	  
	  
Experiència	  professional:	  
	  
Teatre:	  
	  

• Cassavettiana.	  Dir.	  Fèlix	  Pons.	  Sala	  Avelina	  Argüelles.	  2005	  
• Les	  tres	  germanes	  de	  Txèkhov.	  Dir.	  Ariel	  García	  Valdés.	  TNC	  Sala	  Gran.	  2005	  
• Calígula	  d’Albert	  Camus.	  Dir.	  Ramon	  Simó.	  TNC	  Sala	  Petita.	  2004	  
• Hamlet-Machine.	  Versió	  de	  l’obra	  Hamlet	  Maquina	  de	  Heiner	  Muller	  de	  Glòria	  

Balañá.	  Teatre	  Lliure.	  2003	  
• 4D	  Òptic	  de	  Javier	  Daulte.	  Teatre	  Lliure.	  2003	  
• Electra.	  Dir.	  Glòria	  Balañá.	  Teatre	  Estudi.	  Barcelona.	  2002	  
• Fuera	  de	  cuadro	  de	  Javier	  Daulte.	  Dir.	  Gabriela	  Izcovich.	  Sala	  Callejón	  de	  los	  Deseos	  

de	  Buenos	  Aires	  i	  Sala	  Beckett	  de	  Barcelona.	  2001	  
• Camino	  a	  Nueva	  York.	  Dir.	  Ramon	  Simó.	  Sala	  Muntaner.	  Grec	  1999	  
	  
Televisió:	  
	  
Participa	  al	  programa	  infantil	  de	  Canal	  Plus	  P+O-O,	  en	  el	  paper	  de	  Plexiglás,	  i	  a	  les	  
sèries	  Porca	  Misèria,	  Jet-Lag,	  Ventdelplà,	  Ambiciones	  (Antena	  3	  TV),	  Pagats	  per	  riure,	  
Crims	  i	  I	  ara	  què,	  Xènia?.	  
	  
Cinema:	  
	  
Participa	  als	  llargmetratges	  Tren-hotel	  de	  J.M.	  Güell,	  Las	  vidas	  de	  Celia	  d’Antonio	  
Chavarrías	  (2006),	  Un	  banco	  en	  el	  parque	  d’Agustí	  Vila	  (2000)	  i	  Cualquiera	  de	  David	  
Marqués,	  i	  als	  curtmetratges	  Doctor	  Curry	  de	  David	  Alcalde	  i	  A	  dos	  de	  Jasmine	  Valls.	  
	  
Direcció:	  
	  
Son	  las	  tres	  de	  Carla	  Guimaraes.	  Presentada	  al	  Festival	  Iberoamericano	  i	  Festival	  T.I.S.	  
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Pep	  Planas	  és...	  Nel	  
	  

Comença	  els	  estudis	  a	  l´Institut	  del	  Teatre	  de	  Terrassa,	  
interrompent-‐los	  per	  integrar-‐se	  a	  la	  Companyia	  de	  Josep	  
Maria	  Flotats	  i	  participar	  en	  els	  espectacles	  Cyrano	  de	  
Bergerac	  i	  El	  despertar	  de	  la	  primavera.	  Continua	  la	  seva	  
formació	  a	  França,	  primer	  a	  l´École	  Florent	  i	  després	  al	  
Conservatoire	  National	  Supérieur	  d´Art	  Dramatique	  de	  
Paris.	  	  

 
Durant	  tres	  anys	  més,	  segueix	  residint	  a	  París	  i	  participa	  en	  projectes	  amb	  diverses	  
companyies	  i	  personalitats	  del	  món	  del	  teatre	  com	  Matthias	  Langhoff,	  Jean	  Reno,	  Lluís	  
Pasqual	  i	  Philippe	  Gaulier.	  De	  tornada	  a	  Barcelona,	  intervé	  en	  Cal	  dir-ho?	  que	  
clarusura	  els	  deu	  anys	  de	  la	  Companyia	  Josep	  Maria	  Flotats.	  Amb	  el	  director	  Calixto	  
Bieito	  participa	  en	  les	  obres	  Kasimir	  i	  Karoline,	  El	  rei	  Joan	  i	  L´Amfitrió,	  en	  una	  
producció	  del	  Teatre	  Lliure.	  Participa	  en	  la	  primera	  producció	  del	  Teatre	  Nacional	  de	  
Catalunya	  Àngels	  a	  Amèrica	  dirigida	  per	  Josep	  Maria	  Flotats.	  Becat	  per	  la	  Universitat	  
de	  Wisconsin	  (USA),	  fa	  un	  màster	  al	  Professional	  Theater	  Training	  Program	  de	  
Milwaukee,	  on	  participa	  en	  nombrosos	  espectacles.	  Des	  del	  començament	  ha	  
compaginat	  el	  teatre	  amb	  la	  televisió	  i	  el	  cinema.	  
	  
Teatre.	  Treballs	  més	  recents:	  
• Sóc	  el	  defecte	  de	  Manuel	  de	  Pedrolo	  (Ar)	  Dir.	  Joan	  Maria	  Gual.	  Espai	  Brossa.	  2005	  
• Les	  tres	  germanes	  d'Anton	  Txékhov	  (Tusenbach)	  Dir.	  Ariel	  Garcia	  Valdés.	  TNC	  Sala	  
Gran.	  2005	  

• Pel	  davant	  i	  pel	  darrera	  de	  Michael	  Frayn	  (Toni).	  Dir.	  Alexander	  Herold.	  Teatre	  
Borràs.	  2002-‐2003	  

• Caos	  d´empeus	  de	  Véronique	  Olmi	  (Iuri).	  Dir.	  Esteve	  Polls.	  Versus	  Teatre.	  2001	  
• Terra	  baixa	  d´Àngel	  Guimerà	  (Xeixa).	  Dir.	  Ferran	  Madico.	  TNC	  Sala	  Gran.	  2001	  
• Solness,	  el	  constructor	  d´Ibsen	  (Doctor	  Herdal).	  Dir.	  Carme	  Portaceli.	  TNC	  Sala	  
Petita.	  2000	  

• Hamlet	  de	  Shakespeare	  (Rei	  Claudi).	  Dir.	  Lluís	  Homar.	  Teatre	  Grec	  99.	  Gira	  per	  
Espanya	  (2000)	  

	  

Televisió:	  
• Ventdelplà.	  TV3.	  2006	  
• Abuela	  de	  verano.	  TVE.	  2005	  
• Jet	  lag.	  TV3.	  2004	  
• Hospital	  Central.	  Tele5.	  2003	  
• Temps	  de	  silenci.	  Realitzat	  per	  Enric	  Banqué.	  TV3.	  2002	  
• Carles,	  Príncep	  de	  Viana.	  Dir.	  Sílvia	  Quer.	  2001	  
• El	  cor	  de	  la	  ciutat.	  Realitzat	  per	  Esteve	  Rovira.	  TV3.	  2000	  
• Laberint	  d´ombres.	  Realitzat	  per	  Ildefons	  Duran.	  TV3.	  1998	  
• Estació	  d´enllaç.	  Realitzat	  per	  Sílvia	  Quer/Carles	  Farràs.	  TV3.	  1997	  
• Le	  grand	  batre	  (La	  Tramuntada).	  Dir.	  Laurent	  Carceles.	  1997	  	  
• Secrets	  de	  família.	  Realitzat	  per	  Eduard	  Cortés.	  TV3.	  1994-‐95	  
• Vostè	  jutja.	  Realitzat	  per	  Esteve	  Duran.	  TV3.	  1986-‐87	  
• Digui,	  digui.	  Realitzat	  per	  Orestes	  Lara.	  TV3.	  1986	  
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Teatre	  Fortuny	  de	  Reus	  
1	  i	  2	  d’abril	  de	  2006	  	  
	  

Horari	  de	  les	  funcions:	  	  
dissabte	  1	  d’abril,	  a	  les	  21:30	  h	  
diumenge	  2	  d’abril	  a	  les	  18:30	  h	  	  
	  

Preu	  de	  les	  localitats:	  	  
25,	  15	  i	  6	  €	  
	  
	  
TNC	  Sala	  Petita	  
Del	  20	  d’abril	  	  
a	  l’11	  de	  juny	  de	  2006	  	  
	  

Horari	  de	  les	  funcions:	  	  
Dimarts	  i	  dimecres,	  17	  h;	  de	  dijous	  a	  dissabte,	  21	  h;	  	  
diumenge,	  18	  h	  
	  

Preu	  de	  les	  localitats:	  	  
de	  12	  a	  23	  €	  
	  

Col·loqui:	  	  
dissabte	  27	  de	  maig	  de	  2005	  
després	  de	  la	  funció	  
	  

Text	  editat	  per	  Proa	  
Programa	  de	  mà	  
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Entrades	  
	  
Com	  comprar	  les	  entrades	  
	  
Per	  Tel·Entrada:	  	  
• Xarxa	  d’oficines	  de	  Caixa	  de	  Catalunya	  
	  	  de	  dilluns	  a	  divendres	  de	  8	  a	  14.30	  h	  
• trucant	  al	  902	  10	  12	  12	  
• per	  internet	  a	  www.telentrada.com	  les	  24h.	  	  
	  

	  
Al	  web	  del	  TNC	  
www.tnc.es	  
	  

A	  les	  taquilles	  del	  TNC	  
Directament	  a	  les	  taquilles	  	  
(plaça	  de	  les	  Arts,	  1).	  
	  

Horari	  de	  taquilles	  
De	  dimarts	  a	  dissabte,	  de	  15	  a	  21	  h	  
Diumenges,	  de	  15	  a	  18	  h	  
La	  venda	  anticipada	  es	  farà	  fins	  una	  hora	  abans	  
de	  començar	  la	  representació.	  
	  

Abonats	  i	  carnet	  Connecta’t	  25	  
Taquilles	  del	  TNC	  
933	  06	  57	  20	  
abonat@tnc.es	  
connecta@tnc.es	  
	  

Grups	  
Reserva	  telefònica	  (transferència	  bancària	  o	  
targeta	  de	  crèdit)	  	  
933	  06	  57	  07	  
	  

Centres	  d’ensenyament	  
Reserva	  telefònica	  (transferència	  bancària	  o	  
targeta	  de	  crèdit)	  	  
933	  06	  57	  40	  
	  

Regala	  Teatre	  
Tiquet	  regal	  individual	  
Tiquet	  regal	  empresa	  
Servei	  de	  Relació	  amb	  l’espectador	  
933	  065	  707	  
	  
Atenció	  especial	  
A	  totes	  les	  sales	  del	  TNC	  hi	  ha	  espais	  reservats	  
per	  a	  persones	  que	  utilitzen	  cadira	  de	  rodes.	  
Per	  tal	  que	  el	  personal	  del	  TNC	  pugui	  garantir	  
una	  atenció	  adequada	  a	  les	  seves	  necessitats,	  
és	  recomanable	  comunicar-‐ho	  en	  el	  moment	  
d’adquirir	  les	  localitats	  al	  933	  06	  57	  20.	  	  
	  
Audiodescripció	  amb	  l’ONCE	  
Funcions	  adaptades	  amb	  audiodescripció	  per	  a	  
persones	  invidents	  a	  diferents	  produccions	  
durant	  la	  temporada.	  

Activitats	  i	  serveis	  
	  
Restaurant	  del	  Teatre	  	  
De	  dijous	  a	  dissabte	  des	  de	  les	  21	  h	  fins	  a	  una	  hora	  després	  
d’acabar	  l’última	  representació.	  
Informació	  i	  reserves:	  933	  06	  57	  29	  /	  31	  
restaurant@tnc.es	  
	  
Llibreria	  del	  TNC	  
Horari:	  des	  d’una	  hora	  abans	  de	  les	  representacions	  
fins	  després	  del	  darrer	  entreacte.	  Tel.	  93	  306	  57	  00	  
(ext.	  243).	  
llibreria@tnc.es	  
	  
Videoteca	  
Arxiu	  de	  més	  de	  340	  enregistraments	  de	  teatre,	  
òpera	  i	  dansa.	  Hores	  de	  visionat	  concertades.	  	  
Tel.	  93	  306	  57	  00	  (ext.	  312)	  
	  
Visites	  guiades	  
Dimarts,	  dimecres	  i	  divendres	  a	  les	  10,	  11	  i	  12	  h.	  
Preu:	  2	  €	  per	  persona.	  	  
Centres	  d’ensenyament,	  gratuït.	  	  
Grups	  reduïts	  (de	  15	  a	  30	  persones)	  
Imprescindible	  reserva	  prèvia:	  
933	  06	  57	  49	  	  
visites@tnc.es.	  
	  
Lloguer	  d’espais	  per	  a	  actes	  
933	  06	  57	  00	  (ext.	  674)	  	  
espais@tnc.es.	  
	  
Com	  accedir	  al	  TNC	  	  
	  

Autobús	  	  
Línies	  6,	  7,	  10,	  56,	  62	  	  
Nocturns	  N2,	  N3,	  N7	  i	  N0	  
	  

Metro	  
Línia	  1	  (Glòries	  i	  Marina)	  	  
Línia	  2	  (Monumental)	  
	  

Tramvia:	  TramBesós.	  	  
Línia	  T4	  (Auditori	  Teatre	  Nacional)	  
	  

Bus	  de	  les	  Arts	  
Sortida	  entre	  el	  Teatre	  Nacional	  i	  L’Auditori	  després	  
de	  les	  funcions	  i	  els	  concerts	  de	  nit.	  El	  trajecte	  es	  fa	  
sense	  parades	  fins	  a	  la	  plaça	  de	  Catalunya.	  Preu	  del	  
bitllet:	  0,60	  €.	  	  
	  

Servei	  de	  Taxi	  	  
En	  finalitzar	  les	  funcions	  de	  nit.	  Es	  pot	  sol·licitar	  des	  
del	  punt	  d’informació	  dels	  vestíbuls.	  
	  

Cotxe	  
Aparcament	  al	  carrer	  de	  Padilla	  (preu	  especial)	  amb	  
accés	  directe	  al	  teatre.	  	  
	  
Accés	  a	  la	  Sala	  Tallers	  	  
L’accés	  a	  la	  Sala	  Tallers	  i	  a	  les	  taquilles	  d’aquesta	  sala	  
és	  pel	  carrer	  Padilla,	  cantonada	  carrer	  Ribes.	  
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