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Teatre Lliure Gràcia – del 6 al 30 de juny 

Hamlet 

de William Shakespeare  versió i direcció Pau Carrió 
 

 

intèrprets 
Eduard Farelo Claudi / Cristina Genebat Gertrudis / Pol López Hamlet / Xicu 

Masó Poloni, enterramorts / Clara de Ramon Ofèlia / Marc Rius Laertes, 
Guildernstern / Pau Vinyals Horaci, Rosencrantz 
 

 

escenografia Sebastià Brosa i Pau Carrió / vestuari i objectes Silvia Delagneau / 
caracterització Toni Santos / il·luminació Raimon Rius / so Igor Pinto / assessoria de 
moviment Anna Rubirola / mestre d’esgrima esportiva Xavi Padilla 
 

 

ajudant de direcció Bernat Pons / ajudanta d’escenografia i vestuari Laura Clos 

‘Closca’ / alumne en pràctiques de direcció del Màster Universitari d'Estudis Teatrals 
(MUET) Carles Molero 
 

 

construcció d’escenografia Jorba-Miró, estudi-taller d’escenografia 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments Jordi Carrió, Marina Garcés, Xavier Brillas, Eyquem Sakyamuni i 
Angelica Gilles 

 

espectacle en català 

durada aproximada primera part 1h. 45’ / pausa 20’ / segona part 45’ 

18/06 col·loqui amb la companyia després de la funció 

emissió EN DIRECTE! a través del web a partir de les 21h. aprox.  

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
 

 

seguiu #hamlet al twitter 
 

horaris: de dimarts a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 19h. / diumenge a les 18h.  

preus: 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de 
l’espectador) / 22€ dimarts i dimecres (dies de l’espectador) / 18€ Tarifa Plana Abonats 
/ 15€ tarifa última fila i Carnet Jove -25 
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Torna a Gràcia un dels muntatges més aclamats de la temporada passada. El 
Hamlet rebel dels ‘sense futur’. Un espectacle rabiosament intergeneracional, 
amb Pol López de protagonista. 

Premi Butaca 2016 a l'Actor per a Pol López. 

 

El volum d’informació sobre Shakespeare 
i Hamlet és ingent.  

Us oferim un recull d’enllaços que poden 
esperonar la vostra curiositat. 

 

Folger Shakespeare Library 
http://www.folger.edu/ 

JSTOR Understanding Shakespeare 
http://labs.jstor.org/shakespeare/hamlet 

The Complete Works of William Shakespeare http://shakespeare.mit.edu/index.html 

Shakespeare Open Sources http://www.opensourceshakespeare.org 

Shakespeare Online http://www.shakespeare-online.com/plays/hamletscenes.html 

Drama Online Library http://dramaonlinelibrary.com/plays/hamlet-iid-154863 

Sparknotes  http://www.sparknotes.com/shakespeare/hamlet 

British Library  http://www.bl.uk/shakespeare 
http://www.bl.uk/events/shakespeare-in-ten-acts 
http://www.bl.uk/treasures/shakespeare/playhamlet.html 
http://www.bl.uk/collection-items/shakespeares-first-folio 
http://www.bl.uk/shakespeare/articles/shakespeares-life 

William Shakespeare's handwritten plea for refugees http://goo.gl/HhTwHd 

Hamlet al camp de refugiats de Calais http://goo.gl/Rf5Fvy 

World Shakespeare Congress 2016  http://www.wsc2016.info 
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som o no som? 

La distància entre allò que creiem que hauria de ser la Humanitat i allò que 
realment és es fa cada dia més insuportable i dolorosa. S'alça un precipici 
vertiginós entre allò que voldríem o hauríem de ser i allò que som. 

Cada dia som més conscients de la putrefacció del regne; de la corrupció 
dominant. Sabem que els canalles somriuen sense rastre de vergonya. Hem 
identificat els assassins i els seus crims. Entenem que nosaltres mateixos som 
part del sistema, part del problema, i voldríem ser-ne també de la solució. 

Arribats a aquest punt, ens preguntem: “què hem de fer?”. Voldríem articular 
respostes i accions encertades per reduir aquesta distància. I quan ens aturem 
per estudiar com fer-ho, una vegada i una altra topem amb contradiccions que 
no sabem superar. No sabem resoldre amb determinació el nostre paper, 
perquè no ens acabem de creure que el món sigui una tragèdia de venjança, ni 
nosaltres els seus herois. Som Hamlet. 

Pau Carrió 
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'No Future' 

Un dels grans eslògans del moviment punk sembla penjar avui dels nostres 
colls com una lenta i agònica condemna. El “No future” va ser un crit 
d’alliberament i de fàstic contra una societat que encadenava la vida a una 
promesa de futur que només podia ser complerta a través de la disciplina, la 
renúncia i la feina. Era un crit nihilista que el que feia era derruir els pilars de la 
por. Era una ganyota que desencaixava les màscares d’una societat que 
amagava i castigava el desig de viure.  

El Maig del 68 ho havia dit d’una altra manera: “Ho volem tot i prendrem la 
resta”. “Aquí i ara”. Amb tons acolorits, o amb colors foscos, en positiu o en 
negatiu, amb flors o amb punxes, l’expressió era la mateixa: volem viure i no 
esperarem a fer-ho.  

El present s’inflava de possibilitats de vida a mesura que el futur es convertia 
en un present expandit. La filosofia del segle XX també va saber pensar 
aquesta dimensió alliberadora del no futur. Les grans crisis del segle, les 
econòmiques però sobretot les guerres mundials, projectaven una ombra sobre 
el sentit de la història que calia superar, canviant d’esquema. Els segles XVIII i 
XIX havien inventat la idea que la història humana podia tenir un sentit de 
desenvolupament cap a un futur millor. Ja fos des de la idea de progrés o de 
revolució, per a la modernitat la història ja no és una col·lecció de fets humans 
sinó una narració empesa per la humanitat perseguint la llibertat. Ja no hi ha 
Déu garantint un horitzó de salvació. Però hi ha el subjecte històric dirigint-se 
cap a un horitzó de benestar i de reconciliació. El 1914 va ser la primera gran 
ferida a aquesta idea, després van venir 1929 i 1936 i 1939 i no n’hem sortit. La 
ferida segueix sagnant.  

Per això calia separar l’emancipació de la idea de futur, l’alliberament de la idea 
de desenvolupament i la lluita de la idea de progrés. Els filòsofs, els poetes i els 
artistes van imaginar altres experiències del sentit que no depenguessin de la 
linealitat del temps i la realització. “No future ”, van cridar els joves. I fugint de 
les cadenes institucionals, econòmiques, educatives i bèl·liques dels seus 
pares, van crear altres possibilitats de vida.  

Quaranta anys després, el “No future” s’ha tenyit de tristor. El no futur és la 
condemna a un present tenyit de por, de renúncies i de feina precària. És el 
revers d’aquell crit. Perquè ara no hi ha crit, sinó un silenci que fa mal. No hi ha 
fàstic, sinó una indiferència inquietant. I no hi ha l’afirmació d’altres possibilitats 
de vida, sinó un replegament oportunista a les possibilitats, poques, que 
aquesta societat pot oferir en un planeta que es consumeix i s’esgota.  
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Penso i sento que vivim un simulacre de present. Que el que sembla normal, la 
trista repetició de la normalitat, està incubant alguna cosa. Un nou crit? Quin? I 
d’on vindrà? Del futur segur que no. Potser de dins nostre. Parem atenció, 
comencem a escoltar-lo.  

Marina Garcés 
publicat el 4 d’octubre de 2015 al diari Ara 
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la premsa ha dit... 

“Vinyals té prou ganxo per dominar l’Horaci. El veterà Xicu Masó serveix un Poloni 
magistral, dirigit de manera admirable. Sensat, ple de veritat a vessar, amb el toc just (i 
commovedor) de pedanteria: allò que se’n diu tota una creació. Més endavant 
interpreta l’enterramorts, i ho dic en singular perquè aquí només n’hi ha un. Aquesta 
escena hi guanya en parella: veient en Masó, però, tens la sensació (estrany prodigi!) 
que hi ha dos clowns que es donen la rèplica. (···) Pol López és l’actual golden boy del 
teatre català. En pocs anys ha brodat un paper rere l’altre: entre alguns títols, s’hi 
compten American Buffalo, Ivan i els gossos, Els feréstecs, Enric V (també a les ordres 
de Pau Carrió) i el descomunal El curiós incident del gos a mitjanit. Exhala una puresa 
atípica, que en clau obscura li ve de primera al personatge. Està fantàstic en les 
tirades d’humor desesperat i resplendeix de sinceritat als monòlegs ‘Si aquesta carn 
tan sòlida’, ‘Per Hècuba’ i un sensacional i imperiós ‘Ser o no ser’: convenç 
absolutament de no poder esperar ni un segon més per dir-lo. (···) Maria Rodríguez és 
una actriu amb gran capacitat emotiva, una mirada que et travessa i una veu preciosa. 
Les seves intervencions com a Ofèlia són fenomenals. (···) Farelo serveix un Claudi 
elegant, suaument tirànic, amb una dicció excel·lent.” 
Marcos Ordóñez (El País) 

És una lectura contemporània no perquè hi hagi referències d’actualitat ni s’alteri 
significativament el relat, sinó perquè humanitza els personatges amb una direcció 
d’actors que els despulla de qualsevol solemnitat i magnificència, i fins i tot introdueix 
curioses notes d’humor. La proposta se centra en la inacció d’un Hamlet impotent per 
esbrinar la veritat i actuar en conseqüència. (···) En un espai escènic neutre de gran 
utilitat i presència (Sebastià Brosa), Pol López expressa amb inusitada transparència 
l’angoixa (tan actual!) del príncep. Un Hamlet que pateix, plora, riu, s’excita i fingeix, 
com qualsevol de nosaltres. Superb en el primer monòleg, però sobretot en el ‘Ser o 
no ser’, amb el qual clava un punyal sobre la incapacitat de l’home per decidir el seu 
destí. Xicu Masó fa una creació càlida i entranyable de Poloni. Perfecta Maria 
Rodríguez amb una Ofèlia fràgil i sentimental i Pau Vinyals com un Horaci que traspua 
l’amistat incondicional amb Hamlet.”  
Santi Fondevila (Ara) 

“El Hamlet de Pol López és un activista constant, un personatge visiblement entregat a 
la causa de reparar el crim del seu oncle a fi de retornar l’honor i la decència a la casa 
reial de Dinamarca. Ni desmenjat ni pensarós. Sempre atrafegat. Notàvem el dubte de 
com aquest home d’acció podia atacar el monòleg més cèlebre de tot Shakespeare, el 
‘Ser o no ser...’ del tercer acte, un text que demana una profunda i interioritzada 
reflexió. Doncs bé en opinió meva, Pol López en fa una interpretació immillorable, 
càlida, intel·ligible i del tot ajustada a la personalitat del personatge dissenyada en la 
versió. Pau Carrió i el protagonista principal pinten, doncs, aquest Hamlet amb un aire 
juvenil molt ben defensat per tres professionals de primera, tres mestres d’una 
generació més gran com són Rosa Renom (Gertrudis), Eduard Farelo (Claudi) i Xicu 
Masó en el paper de Poloni i de l’enterramorts, tots plegats amb un treball de qualitat  
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inqüestionable. Molt ben integrats en el conjunt, Maria Rodríguez (Ofèlia) i Marc Rius i 
Pau Vinyals, en un doble paper cadascun.”  
Joan-Anton Benach (La Vanguardia) 

“Sí. És possible un Hamlet nou, impetuós, instintiu i que mantingui el to i la poètica de 
Shakespeare. És possible reforçar el doll de paraules i discurs en un espai fred, 
sepulcral, deixant que la major part de l’acció s’esdevingui fora d’escena (com manen 
els cànons del teatre de Shakespeare). El treball excel·lent aconsegueix posar frescor i 
proximitat en una posada estètica freda, contundent, granítica. L’adaptació de Carrió 
ha desbrossat al màxim. Ha deixat els moments estel·lars de la peça (com el mític 
monòleg del ‘Ser o no ser’) com si fos un poema solitari. Una escena breu que cobra 
coherència en una posada en escena completa. És un muntatge dens, amb puntes de 
comicitat i voluntat de fer-se atractiu al públic (trencant la quarta paret, de múltiples 
formes, sense repetir codi, desplegant possibles fórmules) en què el treball de Pol 
López es consolida des de la seva primera aparició (···) Pol López és un Hamlet 
absolut, que s’atreveix a tot i que evita utilitzar les seves crosses de confort 
interpretatiu. Al seu costat, també hi ha excel·lència en la resta del repartiment. (···) 
Aquest Hamlet persuadeix absolutament. Segella una relació que serà tan prolífica 
com ells vulguin entre Pau Carrió i Pol López.” 
Jordi Bordes (El Punt Avui) 

“La tropa del Teatre Lliure, dirigida amb gran subtilesa i oportunitat per Pau Carrió, ha 
tingut l’encert de posar en escena un altre Hamlet, perquè comptava amb un actor 
immens, Pol López, per encarnar un paper gairebé impossible. Hamlet és, com sap 
tothom, el clàssic dels clàssics. Una obra “enorme”, com diu Harold Bloom, que la 
considera, amb raó, “el teatre del món”. (···) Hamlet, aquest cop, torna a recordar una 
veritat brutal: “El teatre, des que va néixer, ha volgut, modestament, fer de mirall de la 
naturalesa, ensenyar a la virtut la seva mesura real, a l'estupidesa el seu rostre i a 
cada època i societat les marques de la seva pròpia pell”. I això és el que fa, i com!, 
aquesta versió colpidora de Hamlet: posar-nos un mirall al davant.”  
Xavier Antich (elnacional.cat) 

  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 9

 

els intèrprets 

Eduard Farelo 

Actor de cinema i televisió, treballa també en doblatge. Entre els seus últims 
treballs teatrals destaquem Absurds i singulars, d’Alan Ayckbourn, dir. Joan 
Peris; Frank V (Opereta d'una banca privada), de Friedrich Dürrenmantt, dir. 
Josep Maria Mestres; Joc de miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel i 
Cels, de Wajdi Mouawad, dir. Oriol Broggi. Ha participat també als espectacles 
Celebració, de Harold Pinter, dir. Lluís Pasqual; Les tres germanes, d’A. 
Txékhov, dir. Carlota Subirós, i Poder absoluto, de Roger Peña i Carulla; Les 
dones de Traquis, de Sòfocles, dir. Pere Alberó; T’estimo, ets perfecte... ja et 
canviaré!, de Joe Pietro, dir. Esteve Ferrer; Ronda de mort a Sinera, de 
Salvador Espriu, dir. Ricard Salvat; Glengarry Glen Ross, de David Mamet, dir. 
Àlex Rigola; Marie i Bruce i La febre, de Wallace Shawn, dir. Carlota Subirós; 
Les falses confidències, de Marivaux, dir. Sergi Belbel, Pels pèls, de Paul 
Pörtner, dir. Abel Folk; L’home, la bèstia i la virtut, de Luigi Pirandello, dir. Pep 
Pla, i Coral Romput, de V. A. Estellés, dir. Joan Ollé, i a Marburg, de Guillem 
Clua, dir. Rafel Duran.  

En televisió ha participat en les sèries Secrets de família, Nissaga de poder, 
Jet-Lag, Des del balcó, Psico-Express, El comisario, Majoria absoluta i, més 
recentment, Ventdelplà, ¿Hay alguien ahí?, Ángel o Demonio, Toledo, Niños 
Robados i al programa Oh Happy Day. També ha col·laborat en les Tvmovies 
Extrems, dir. Abel Folk (2008); Adivina quién soy, dir. Enrique Urbizu (2006); 
Mobbing, dir. Sonia Sánchez (2006); Des del balcó, dir. Jesús Garay (2001); El 
princep de Viana, dir. Silvia Quer (2001); Cabell d’Àngel, dir. Enric Folch 
(2001); Laia, dir. Jordi Frades (1995). En cinema ha treballat a X3 3D, 
Xperimenta el miedo, dir. Sergio Vizcaino (2011); No habrá paz sin malvados, 
dir. E. Urbizu (2010); Cruzando el límite, dir. Xavi Giménez (2009); 
Ingrid/myspace, dir. Eduard Cortés (2008); Eloise, dir. Jesús Garay (2008); 
Sevigné, dir. Marta Balletbò-Coll (2004); Coses que passen, dir. Enric Folch 
(1997); Parella de tres, dir. Antoni Verdaguer (1995); Síes y noes, dir. Enric 
Folch (1994); Que t’hi jugues Mari Pili, dir. Ventura Pons (1989), entre altres 
films. 

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.  
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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 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. 

Pol López 

Debuta professionalment amb l’obra Ran del camí d’Anton Txékhov, dir. Joan 
Castells (TNC, 2002). Es llicencia en Art Dramàtic en l’Especialitat de Text per 
l’Institut del Teatre de Barcelona el curs 2009-2010. Al 2010 interpreta el 
personatge de Bobby a American Buffalo de David Mamet, dir. Julio Manrique 
(Espai Lliure) que gira per Catalunya i es prorroga en temporada. Per aquest 
paper és nominat als Premis Butaca 2010 al Millor Actor de Repartiment. El 
mateix any participa en Anita coliflor, de Pablo Rosal. A partir del 2011 ha 
participat en els muntatges següents: L’arquitecte de David Greig, dir. Julio 
Manrique; Julieta&Romeo de Marc Martínez. Al 2012 despunta la seva activitat 
amb la Companyia Solitària, de la qual n’és integrant, amb la Beca Desperta 
per a un text d’Aleix Aguilà dirigit per ell mateix. Segueixen La monja enterrada 
en vida, dir. Nao Albet i Marcel Borràs. Forma part del repartiment de Cartes  
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des de Tahrir, dir. de Pau Carrió (cicle Cartes Lliures). Amb Carrió es consagra 
en solitari amb el monòleg Ivan i els gossos, de Hattie Naylor. Fa temporada 
amb l’espectacle Lava, de Studio Orka, dins del cicle El Lliure dels nens. 
Aquest mateix any s’estrena com a director amb l’obra Nòmades d’Aleix Aguilà 
dins el festival Stripart que coordina l’Antic Teatre. Durant la temporada 
2012/13, forma part del repartiment d’Els feréstecs, de C. Goldoni, sota la 
direcció de Lluís Pasqual. Entra a formar part de La Kompanyia Lliure, amb la 
qual participa als muntatges La revolució no serà tuitejada; Moby Dick, un 
viatge pel teatre; El caballero de Olmedo; Victòria d’Enric V; Somni americà, i a 
la trilogia Tot pels diners. Fa el paper protagonista del muntatge El curiós 
incident del gos a mitjanit, dir. Julio Manrique, guardonat  amb 3 Premis Butaca 
2015, pel qual li és concedit el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2015. 
Recentment ha participat en els espectacles La ciutat no és vostra, d’Aleix 
Aguilà, dir. Júlia Barceló; D.N.I., de Clàudia Cedó; Filla del seu pare, d’Aleix 
Aguilà, dir. Pau Miró, Please, continue (Hamlet), de Roger Bernat i Yan 
Duyvendak, i Hamlet, de W. Shakespeare, dir. Pau Carrió. Per aquest muntatge 
obté el premi Butaca 2016 al Millor Actor. 

En el mitjà audiovisual, ha participat en les sèries El crac, Nit i dia i Kubala 
Moreno i Manchón de TV3, i ha treballat en cinema per a televisió sota la 
direcció de Sílvia Munt, Paco Mir, Fernando León de Aranoa, Mikel Gurrea, 
Pepón Montero i Román Parrado. Actualment interpreta diversos personatges 
dels programes de televisió Polònia i Crakòvia (TV3). 

Xicu Masó 

Actor, director i docent. Es va formar professionalment al Teatre Lliure de 
Barcelona, fent d’ajudant de direcció de Fabià Puigserver i de Lluís Pasqual. Va 
fundar el Talleret de Salt el 1977, l’escola de teatre El Galliner de Girona i la 
productora La Mirada. 

Com a actor ha participat entre d’altres als espectacles Revolta de bruixes, de 
J. M. Benet i Jornet, dir. Juan Carlos Martel Bayod; El somni d'una nit d'estiu, 
de William Shakespeare, dir. Joan Ollé; Els folls de Shakespeare, de Marc 
Rosich i Llàtzer Garcia, dir. M. Gorriz; Adiós a la infancia, una aventi de Marsé, 
dir. Oriol Broggi; Els feréstecs, de C. Goldoni, dir. Lluís Pasqual; Molly Sweeney 
de Brian Friel, dir. Miquel Górriz, Premi Quim Masó; Una comèdia espanyola de 
Yasmina Reza, dir. Sílvia Munt; El silenci del mar de Vercors (Jean Bruller), dir. 
Miquel Górriz; Tres versions de la vida de Yasmina Reza; La mel de Tonino 
Guerra, dir. Miquel Gorriz; Oncle Vània de Txékhov, dir. Joan Ollé; El fantàstic 
Francis Hardy de B. Friel, dir. Xicu Masó; Víctor o els nens al poder de R.  
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Vitrac, dir. Joan Ollé; Càndid de Voltaire, dir. Carles Alfaro; Després del vol de 
Montserrat Mitjans, dir. Montserrat Mitjans (1999); Nit de reis de W. 
Shakespeare, dir. Konrad Zschiedrich (1998); L’hort dels cirerers de Txékhov, 
dir. Konrad Zschiedrich (1998); Tartuf de Molière, dir. Konrad Zschiedrich, 
(1997); Prendre partit de R. Harwood, dir. Ferran Madico (1997); Informe per a 
una acadèmia de F. Kafka, dir. Quim Masó (1989). En televisió, ha participat en 
les sèries Nit i dia, Kubala, Moreno i Manchón, Polseres vermelles, Olor de 
colònia, Temps de silenci, Insensibles, Coses que passen, Porca Misèria i 
Ventdelplà. 

Com a director ha portat a escena nombrosos espectacles des del 1988, 
d’entre els quals destaquen L’encarregat, de Harold Pinter, al Teatre Lliure; El 
cantador, de Serfí Pitarra i Pau Bonyegues, El bon lladre, de Conor McPherson; 
Mequinensa, de Jesús Montcada; Mi alma en otra parte de José Manuel Mora, 
al Centro Dramático Nacional; Petits crims conjugals d’Eric-Emmanuel Schmitt; 
Concert tempestiu; Alaska i altres deserts de Harold Pinter, o L’home dels 
coixins de Martin McDonagh. Ha rebut dues nominacions als premis Butaca per 
L’home dels coixins, i el Premi Serra d’Or i el Premi Butaca al millor espectacle 
teatral i nominat als premis Max per El mestre i Margarita (2004).  

Clara de Ramon 

Llicenciada en Art Dramàtic en l’especialitat de text per l’Institut del Teatre de 
Barcelona, també s’ha format en cant i toca alguns instruments. Té el nivell 
intermediate de dansa clàssica per la Royal Academy of Dance i també ha 
estudiat dansa contemporània amb Maria Rovira, Matias Martínez, Melodie 
Cecchini, Esther Sabaté i Heidi Consegal. Com a actriu, ha participat en 
diverses representacions teatrals com Morir a Bagdad, dir. Josep Rodri; Agost, 
de Tracy Letts, dir. Sergi Belbel i Els nostres tigres beuen llet, d’Albert 
Espinosa, totes dues estrenades a la Sala Gran del TNC; Nit de Reis, de 
William Shakespeare, dir. Adrià Aubert; Flors carnívores, d’Anna Maria Ricart, i 
Casa de nines russes, de Marc Chornet, totes dues dirigides per ell mateix; No 
feu bromes amb l’amor, d’Alfred de Musset, dir. Natàlia Menédez i La tortuga 
de Califòrnia, de Daniela Feixas, dir. Lurdes Barba. Enguany ha actuat en la 
producció de La Perla 29 de Boscos, de Wajdi Mouawad. En televisió ha 
participat en les sèries Kubala, Moreno i Manchón (Diagonal TV/TV3) i La 
sonata del silencio (TVE). En cinema, ha col·laborat en alguns curtmetratges de 
l”ESCAC i en llargmetratges com Mi dieta mediterrània, dir. Joaquim Oristrell o 
Blog, dir. Elena Trapé. També ha col·laborat en la pel·lícula belga My first 
Highway, dir. Kevin Meul. 
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Marc Rius 

Llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre. Des dels 6 anys ha estat 
formant-se a la Joventut de la Faràndula i al Teatre del Sol de Sabadell així 
com diferents cursos al Col·legi del teatre de Barcelona, amb Laura Jou o amb 
Agustí Villaronga. L’any 2003, crea amb Albert Gonzalez i Òscar Castellví la 
companyia Algalliner. Com a actor participa a Sota el llit de Núria Vizcarro dirigit 
per Ricard Soler (TNC – FEI, 2014), Consell familiar de Cristina Clemente dirigit 
per Jordi Casanovas (Sala Beckett, 2013), La nau dels bojos de La Calòrica 
(Sala Pina Bausch - Festival Grec’13), Fuenteovejuna, breve tratado sobre las 
ovejas domésticas, d’Anna Maria Ricart dirigit per Ricard Soler (Obskené, 
premiada com a millor muntatge al Festival Internacional de Teatre Clàssic 
d’Almagro 2013), Ekstraordinarnyy de La Calòrica (Espai Lliure 2012) L’Editto 
Bulgaro de La Calòrica (La Cuina- Festival Grec’12); Feísima enfermedad y 
muy triste muerte de la reina Isabel I de La Calòrica (Versus Teatre, 2010). Al 
2012 participa, dins el cicle Assaigs Oberts del Teatre Lliure, a Nosaltres no 
ens matarem amb pistoles escrit i dirigit per Víctor Sánchez i a Martingala de 
Joan Yago dirigit per Israel Solà. El 2011 participat en els rodatges Olor de 
colònia, dirigida per Joan Maria Güell, i en El retaule del flautista, dirigit per 
Ricard Reguant. Recentment ha format part del repartiment de Boscos, de 
Wajdi Mouawad, dir. Oriol Broggi; Vilafranca (un dinar de festa major) de Jordi 
Casanovas, i Sobre el fenomen de les feines de merda, de La Calòrica. També 
ha participat en el llargmetratge Insensibles de Juan Carlos Medina. 

Pau Vinyals 

Llicenciat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha fet també 
cursos amb Javier Daulte, Anatoli Vassiliev i Krystian Lupa i Andrés Corchero i 
Clara Segura. És membre de la Companyia Solitària. Va debutar al teatre amb 
Consell familiar de Cristina Clemente l’any 2006. Després han seguit Esvoranc 
de Josep Maria Miró; Hikikomori de Jordi Faura; Germà petit on the rocks 
d’Aleix Aguilà; La piràmide de Jordi Prat i Coll; El senyor de les mosques dirigit 
per Abel Coll; Aquí s’aprèn poca cosa direcció Toni Casares; Puputyttö de 
Saara Turunen dirigit per Alicia Gorina. Ens hauríem d’haver quedat a casa de 
Llàtzer García; Lulú on the rocks d’Aleix Aguilà (espectacle fundador de la 
Companyia Solitària). També ha participat en nombroses lectures de l’obrador 
de la Sala Beckett i a l’obrador d’estiu. L’any 2012 va treballar a Dinou de 
Ferran Joan Miquel dirigit per Carles Fernàndez Giua, un espectacle produït a 
la sala La Planeta dins del festival Temporada Alta, i a la Sala Beckett; Pas de 
Poetes de Verdaguer a l’Auditori de la Mercè; Companyia Solitària d’Aleix  
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Aguilar (espectacle de la companyia guanyador de la beca desperta). També 
va formar part del repartiment de Cyrano de Bergerac dirigit per Oriol Broggi a 
la Biblioteca de Catalunya. Amb el Cyrano també va anar al CDN de Madrid i el 
2013 va fer gira per Catalunya. Darrerament ha participat en onze nou catorze, 
dirigit per Pere Planella; Filla del seu pare, d’Aleix Aguilà a partir de Hedda 
Gabler i dirigit per Pau Miró; La ciutat no és vostra, d’Aguilà, dirigit per Júlia 
Barceló. També ha codirigit amb Pol López Quietud salvatge, una versió també 
d’Aguilà de Terra baixa. Pel que fa a l’audiovisual destaquen Sudoku, produït 
per TV3; Floquet de neu d’Andrés G. Schaer, i Ull per ull de Mar Targarona. 
També ha participat en programes com No me la puc treure del cap de TV3. La 
temporada passada va formar part del repartiment de Hamlet, de W. 
Shakespeare, dirigit per Pau Carrió, i aquesta temporada l’hem pogut veure en 
el paper de Querubino a la reposició de Les noces de Fígaro, de 
Beaumarchais, dir. F. Puigserver/L. Homar i també fent Filla del seu pare, d’A. 
Aguilà, dir. Pau Miró, a partir de Hedda Gabler. 
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l’autor 

William Shakespeare 
Stratford-on-Avon 1564 – 1616 

Neix el 1564 a Stratford-on-Avon, al comtat de Warwick, 
Anglaterra. El bategen el 26 d'abril a l'església de la 
Sagrada Trinitat de Stratford, encara que la seva data de 
naixement se celebra el 23 (data també de la seva mort). 
Fill de John Shakespeare, guanter i comerciant, i de Mary 
Arden, de família més distingida. El matrimoni va tenir 
vuit fills, dels quals en van sobreviure quatre nois i una 
noia. 

El 1570 es prohibeix el teatre al terme municipal de 
Londres, motiu pel qual els teatres s’instal·len a l’altra banda del Tàmesis, al 
South Bank. El 1572 s’obliga a les companyies teatrals a posar-se sota la 
protecció d’un noble. El 1573 la companyia del Comte de Leicester actua a 
Stratford (on torna el 1576). 

El 1582 Shakespeare es casa amb Anne Hathaway, vuit anys més gran que ell, 
natural de Shottery, prop de Stratford. El maig del 1583 neix la seva filla 
Susanna. El febrer del 1585 neixen els seus fills bessons Hamnet i Judith. 
Possiblement, el 1587 es trasllada a Londres sense la família. Després de fer 
de mestre, entra com a actor de la companyia Queen's Men. Per un pamflet de 
Robert Greene en contra d’ell, el 1592 sabem que estava plenament establert a 
Londres com a actor i ja havia escrit Enric VI i La comèdia dels errors. 

El 1593 publica Venus i Adonis, dedicat al Comte de Southampton, Ricard III i 
Titus Andrònic. El 1594 apareix El rapte de Lucrecia, un poema dedicat també 
al Comte de Southampton. És membre de la companyia Chamberlain’s Men, 
amb Richard Burbage i William Kempe. Escriu L’amansiment de l’harpia, 
Treballs d’amor perdut i Els dos cavallers de Verona. El 1595 escriu Ricard II, 
El somni d’una nit d’estiu i Romeo i Julieta. 

El 1596 mor el seu fill Hamnet. Escriu El rei Joan i El mercader de Venècia. El 
seu pare demana -i li concedeixen- el títol de Cavaller, que l’autoritza a usar un 
escut d’armes amb una llança i el lema “Non sancz droit”. El 1597 compra una 
casa a Stratford, New Place, tot i que continua vivint a Londres. Escriu la 
primera part d’Enric IV. La segona part és del 1598, l’any que publica per 
primer cop una de les seves teatrals, Treballs d’amor perdut. Són del 1599 
Enric V, Molt soroll per no res i Juli Cèsar, que va servir segurament per a la 
inauguració del teatre The Globe, del qual era accionista. L’any següent escriu 
Les alegres casades de Windsor, Al vostre gust i Nit de  
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reis, i el 1601 Hamlet. El mateix any es produeix un cop d’estat fracassat i 
l’execució posterior del Comte d’Essex, precedit per una representació de 
Ricard II. També és l’any que mor el seu pare. 

El 1602 escriu Troilus i Cressida. Shakespeare compra diverses propietats a 
Stratford: una finca de 50 hectàrees i un “cottage”. El 1603, Tot va bé si acaba 
bé i Otel·lo. 

Amb la mort de la reina Elisabet I, la companyia Chamberlain’s Men passa sota 
la protecció de Jaume I i s’anomena King's Men. En aquest període, 
Shakespeare deixa de treballar com a actor. El trobem vivint a Londres a casa 
d'una família hugonot anomenada Mountjoy mentre la seva família continua a 
Stratford. 

El 1604 escriu Mesura per mesura; el 1605, El rei Lear; el 1606, Macbeth i 
segurament el 1607, Antoni i Cleopatra). Aquest mateix any es casa la seva filla 
Susanna amb John Hall, metge. Del 1608 són Timó d’Atenes i Pèricles, escrita 
en col·laboració amb Thomas Middleton. Neix la seva única néta, Elizabeth, i 
mor la seva mare. 

El 1609 publica els Sonets, dedicats al misteriós “W.H.” i escriu Coriolà. La 
companyia King’s Men es trasllada al teatre Blackfriars. El 1610 escriu Cimbelí i 
es retira a la casa de Stratford. 

Són del 1611 Conte d’hivern i La tempesta, i del 1612, Cardenio, peça avui 
desapareguda. Del 1613, Els dos nobles cosins i Enric VIII, totes dues 
probablement en col·laboració amb Thomas Fletcher. Aquest mateix any es 
compra una casa al costat del teatre Blackfriars. Tres anys després la seva filla 
Judith es casa amb Thomas Quiney. 

Shakespeare mor el 23 d'abril de 1616 als 52 anys, havent signat testament el 
25 de març. La seva vídua mor el 1623 i la seva filla Elizabeth Hall el 1670. 

El 1623 John Heminges i Henri Condell publiquen el “First Folio” amb 36 obres 
seves. 
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el director 

Pau Carrió 
Barcelona, 1981 

Director i dramaturg. És llicenciat en Direcció Escènica i 
Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha 
estat assistent de direcció artística del Teatre Lliure fins 
el juny del 2015. 

L’any 2006 va signar la seva primera col·laboració amb 
el Lliure, dirigint Davant de l’home: Thomas Bernhard, 
d’Esteve Soler. El 2009 va muntar Hedda Gabler, de 

Henrik Ibsen, una producció de la Perla29 a la Biblioteca de Catalunya. L’any 
2010, també al Lliure, va fer la dramatúrgia i va dirigir l’espectacle poètic 
Només uns versos, i més endavant va coordinar i dirigir el cicle Cartes Lliures 
(Teatre Lliure 2011/2012), dues funcions del qual, Cartes des de Tahrir i Cartes 
impertinents, s’han recuperat les temporades següents a La Seca i també al 
Lliure. Ha traduït i dirigit Ivan i els gossos de Hattie Naylor (Premi Crítica Serra 
d’Or 2013 al Millor espectacle teatral), la lectura La sonata dels espectres 
d’August Strindberg, i Victòria d’Enric V, a partir de textos de Shakespeare. 
Darrerament ha adaptat i dirigit L’hostalera de C. Goldoni;  

Ha estat ajudant de direcció d’Àlex Rigola, per als espectacles del qual també 
va crear espais sonors, música i vídeo (Días mejores, de Richard Dresser; 
Arbusht, de Paco Zarzoso; La nit just abans dels boscos, de B-M. Koltès; 2666, 
de Roberto Bolaño; El buñuelo de Hamlet de Luis Buñuel i Pepín Bello, 
Rock’n’roll, de Tom Sttopard; Nixon-Frost i Nixon-Frost (unplugged escènic), de 
Peter Morgan). En diverses ocasions ha treballat també d’ajudant de direcció 
d’Oriol Broggi (Hamlet, de W. Shakespeare; Magnus, de Jordi Teixidor; Primera 
història d’Esther, de Salvador Espriu al TNC; El carter del rei, de R. Tagore, i 
Antígona, de Sòfocles), i també de Lluís Pasqual a Quitt, de Peter Handke, 
entre d’altres. 

 

més informació https://paucarrio.wordpress.com 


