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La companyia Sixto Paz Produccions, dirigida en aquesta ocasió per Pau Roca,
s’endinsa en la memòria històrica observant les relacions humanes. Un espectacle
que va néixer a la Sala Beckett i que hem volgut recuperar.

16 de juny de 1944. És de nit. Trenta resistents antinazis estan sent executats en
un descampat prop de Lió a mans de la Gestapo. Entre aquell grup que espera la
mort, un home sembla fora de context: té quasi seixanta anys i aspecte de
professor despistat. És Marc Bloch, historiador fonamental del segle XX defensor
d’una història més humana.
Setanta-un anys més tard, el 2015, un jove estudiant universitari s’enamora d’una
noia, que resulta ser la filla del seu professor d’història. Els tres personatges que
componen aquest triangle intenten comprendre una mica millor les relacions que
viuen entre ells.
Podem arribar a conèixer les il·lusions, les ombres o, fins i tot, els silencis dels
altres?

Aquest espectacle forma part del recorregut Guerra i pau, com també els
espectacles següents:
In memoriam – la quinta del biberó creació i direcció Lluís Pasqual
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc. del 14 d'octubre al 13 de novembre
Davant la jubilació de Thomas Bernhard direcció Krystian Lupa
Gràcia del 13 de gener al 5 de febrer
Ragazzo autoria i direcció Lali Álvarez Garriga cia. Teatre Tot Terreny
Montjuïc/Espai Lliure del 3 al 19 de febrer
Masacre autoria i direcció Alberto San Juan cia. Teatro del Barrio
Montjuïc/Espai Lliure del 29 de març al 9 d'abril
La maternitat d'Elna a partir de l’obra d’Assumpta Montellà dramatúrgia Pablo Ley
direcció Josep Galindo cia. Projecte Galilei
Montjuïc/Espai Lliure del 24 d'abril al 7 de maig
Cúbit autoria i direcció Josep Maria Miró cia. La Ruta 40
Montjuïc/Espai Lliure del 17 al 28 de maig
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC/ESPAI LLIURE – DE L’11 AL 22 DE GENER

Història
de Jan Vilanova Claudín direcció Pau Roca
cia. Sixto Paz Produccions
intèrprets Miquel Gelabert - Víctor Pi / Vicky Luengo / Pau Roca
espai escènic Paula Bosch / vestuari Silvia Delagneau / il·luminació Ignasi
Bosch / vídeo Paula Bosch / moviment Patrícia Bargalló / música Pablo
Miranda i Txume Viader

ajudantes de direcció Isis Martín i Patrícia Bargalló / producció executiva David
Costa i Adriana Nadal

producció Sixto Paz Produccions

agraïments La Perla 29, Pilar Mir, Anna Cuscó, Luis Martí, Alberto Barberà, Toni
Ramoneda, Joan Meseguer, Andreu Mayayo, Ricard Vinyes, Pilar Nadal, Marcel
Vilarós, Teatre de l'Enjòlit i Eugenio Szwarcer
espectacle en català
durada 1h. 15’ sense pausa

seguiu #hISTÒRIAsixto al twitter
espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure
horaris

de dimecres a divendres 20:30h.
dissabte 17:30h. i 21h.
diumenge 18h.

preus

23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de
l’espectador) / 18,50€ dimecres i dissabte a la tarda (dies de l’espectador) / 16,50€
tarifa plana Abonament Espectador / 12€ Carnet Jove i menors de 30 anys
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“Comprendre és una paraula carregada de dificultats però també
d’esperança. És una paraula plena d’amistat. Jutgem massa. És tan fàcil
cridar ‘afuselleu-lo’! No comprenem mai prou. Qui no pensa com
nosaltres, sigui un estranger o un rival polític, passa quasi
necessàriament per algú amb un passat fosc. Si fins i tot per conduir les
lluites inevitables caldria una mica més d’intel·ligència d’esperit; amb més
raó per evitar-les si s’hi és a temps. (···) La Història ha d’ajudar-nos a
sortir d’aquest mal pas. És una àmplia experiència de diversitat humana,
una llarga trobada entre humans. I tant la vida com la ciència tenen el
màxim interès perquè aquesta trobada sigui fraternal.”
Marc Bloch, Apologie pour l’Histoire

Aquesta obra vol ser un homenatge a una forma d’entendre i viure la Història a
partir de l’obra de l’historiador i resistent antinazi Marc Bloch. Intenta apropar-nos
a aquesta ciència, a una història que no és aliena als anhels, a les llums i a les
ombres de cadascun de nosaltres perquè el seu objecte d’estudi són les persones
i les seves consciències. És a partir d’aquesta humanitat que la història ens pot
acompanyar en l’experiència de viure, i a partir de la qual s’ha anat construint
aquesta obra teatral.
Jan Vilanova Claudín
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qui va ser…
Marc Bloch
Lió, 1886 – Saint Didier de Formans, 1944

Historiador medievalista francès, va ser professor de la
Universitat d’Estrasburg i fundador de l’École des Annales
especialitzada en història social. Bloch va combatre i va ser
condecorat a la Primera Guerra Mundial. Durant la Segona
Guerra Mundial, va formar part de la resistència francesa, i
finalment va ser detingut per la Gestapo i assassinat la nit
del 16 de juny de 1944, amb vint-i-nou resistents més.
La seva importància com a historiador va més enllà de la
recerca històrica, en tant que reflexiona sobre què és i quin
paper fa l’historiador. Bloch defensa una història allunyada dels grans fets i els
grans homes,i se centra en l’estudi dels comportaments humans i la consciència
individual. El seu llibre Apologie pour l’Histoire, que va deixar inacabat, recull bona
part del seu pensament.
més informació http://www.marcbloch.fr
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la crítica ha dit...
“Una reflexió intel·ligent i oportuna sobre com s’escriuen i s’expliquen els fets. (···) [Una
funció] molt recomanable: aconsegueix combinar el debat historiogràfic a partir d’un cas
concret amb unes trames sobre la relació d’un pare amb la filla, o la d’un professor amb
els estudiants que oxigenen, enriqueixen i fan de fil conductor eficient. (···) La jove
companyia Sixto Paz ja porta unes quantes aportacions interessants al teatre, tant en els
espectacles com en l’esforç per innovar i arribar a nous públics. L’ànima, en Pau Roca,
director i intèrpret d’aquesta obra escrita per Jan Vilanova Claudín, demostra una solidesa
que semblaria madura si no fos tan fresca. Admeto la meva debilitat per la Vicky Luengo,
que completa el repertori al costat d’un segur Miquel Gelabert. (···) M’agrada l’ambició, el
desacomplexament i la imaginació escènica de nous dramaturgs que van sorgint, hi ha
una bona base i un bon planter. I celebro amb alegria el luxe de viure com a espectador
una etapa de tant talent, de varietat generacional, d’enfocaments i de temàtiques, en què
vas al teatre i saps que et pots emportar sorpreses agradables com aquesta.”
Carles Capdevila (Ara)
“La grafia del títol ja deixa ben clar quin és el reclam de la peça: la interpretació de la
petita història, la dels soldats a les trinxeres, que completi la corrua de reis, presidents i
dates de grans batalles. (···) La companyia Sixto Paz sempre ataca amb obres que
evoquen un món de valors lloables i les contradiccions de la petitesa dels personatges
que els toca enfrontar-los. Ara, afronten una peça que és clara en l'exposició, com una
classe magistral de professor. És un cop de puny directe. Se salpebra amb una trama
íntima, que batega la vida que els llibres d'història poden enterrar, i es permet que hi hagi
la traïció, el silenci o l'error. Un cop d'efecte imprescindible per atraure el públic amb uns
personatges que són empàtics (i alhora tràgicament perdedors). (···) No cal èpica per a un
acte heroic, encara que es produeixi de nit, i sense, aparentment, testimonis. Sixto Paz
torna a clavar fins al fons, amb intensitat i alguna sorpresa. Lloable paper dels actors. Una
feinada que demostra un gest còmplice amb la manera de fer del grup.”
Jordi Bordes (El Punt Avui)
“Aquesta obra de Jan Vilanova Claudín col·loca la companyia Sixto Paz en un altre nivell.
Sí, hi ha una història d'amor, un relat diàfan sobre les relacions pares-fills, sobre la
manera en què la feina afecta les relacions amb els nostres, però també hi ha un discurs
punyent sobre com s'ensenya la Història en majúscules, com mirem el passat... i moltes
coses més. (···) Pau Roca ha aconseguit lligar-ho tot amb el naturalisme que identifica la
troupe i l'ús de recursos simbolistes de gran eficàcia. L'escena de l'afusellament de Marc
Bloch és, ras i curt, excepcional. (···) La funció juga amb dos plans temporals i mai no ens
perdem, clavats a la cadira a l'espera del que vindrà després. Observem la tragèdia a
través dels ulls de Sophie (Vicky Luengo) i Gerard (Roca) mentre el professor (Miquel
Gelabert) ens guia pels viaranys de la memòria. Excel·lent.”
Andreu Gomila (Time Out)
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l’autor
Jan Vilanova i Claudín
Nascut a Andorra el 1982. Graduat a l’Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC) en l’especialitat de muntatge. No obstant
això, escriu i dirigeix dos curtmetratges seleccionats
en nombrosos festivals nacionals i internacionals:
Marie (2004) i Soldados, historia de un cocido (2005).
Actualment està a punt de finalitzar el Grau en
Història (UB). Al llarg d’aquests anys ha combinat el seu treball de muntador amb
l’escriptura de textos dramàtics per a teatre i cinema. Ha coescrit algunes obres
teatrals, com The Guarry Men Show (2011, Teatre Poliorama).
Al 2012 crea, amb un grup d’amics, la productora teatral Sixto Paz Produccions
que comença el seu recorregut estrenant Si existeix encara no ho he trobat (Sala
Beckett, 2013) i Elvis & Whitney (Poliorama, 2013); Pulmons (Sala Beckett i Teatre
Lliure, 2014), i L’Efecte (Sala Beckett, 2015). En tots aquests projectes treballa
com a ajudant de direcció. Com a autor, dins de Sixto Paz, ha estrenat Bruno &
Jan (& Álbert) (Círcol Maldà, 2015).
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els intèrprets
Miquel Gelabert
Felanitx, 1954
Va ingressar a l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 1971.
Ha format part de companyies com Comediants o Akelarre
actuant en innumerables espectacles des del 1974. Ha
treballat, entre altres, sota la direcció de Luís Iturri, Mario
Gas, Josep Montanyès, Moisès Maicas, Xicu Masó, Manel
Dueso, Calixto Bieito, Àlex Rigola, Josep Galindo i Josep
M. Mestres. També ha treballat amb Els Joglars i amb La
Fura dels Baus. Aquests últims anys ha format part de muntatges com Molts records per
Ivànov, dir. Pep Tossar (2010 i 2011), En un país tan llunyà de Joan Yago (2013), Un
enemic del poble de H. Ibsen, dir. Miguel del Arco (2014), L’illa dels esclaus (2014) o El
Rinoceront de Ionesco (2015).
Com a actor de televisió ha participat en moltes produccions. En destaquem les sèries Nit
i dia, Cuéntame cómo pasó, La Riera, Temps de silenci i Ventdelplà.

Vicky Luengo
Palma de Mallorca, 1990
Ha participat en diversos cursos i tallers entre Barcelona i Madrid,
amb Raimon Molins (Escola Atrium), Boris Rotenstein (Col·legi del
Teatre), Fernando Piernas, Macarena Pombo, Raquel Pérez, "Estudi
per l'actor" de Laura Jou o Juan Antonio Bayona, entre altres. En
teatre l'hem pogut veure a Plastilina, de Marta Buchaca, dir. Marta
Angelat (2009); Una història catalana, de Jordi Casanovas (2013);
Iaia, dir. Roger Peña (2013); El joc de l'amor i de l'atzar, dir. Josep
Maria Flotats (2014); Vilafranca (2015), de Jordi Casanovas i a Truco
als meus germans, de Jonas Hassen Khemiri, dir. Adrian Devant
(2015).
Ha col·laborat en diverses tv-movies, com ara El pacto, de Fernando Colomo; La Trinca:
biografia no autoritzada, de Joaquim Oristrell o La salaó, de Jesús Font. També ha
participat en sèries com La Riera, La pecera de Eva (2009-2010), Homicidios (2013), El
don de Alba (2013) o Camping Paradis (2014). En cinema ha treballat a França fent la
Carmen (2010), de Jacques Malaterre. També va protagonitzar Born (2014), de Claudio
Zulián, amb la qual va guanyar el premi a la Millor Actriu Protagonista al New York
Internacional Film Festival. entre altres films, s’hi compten també Barcelona, nit d'hivern
de Dani de la Orden (2015), i Las leyes de la termodinàmica, de Mateo Gil (pendent
d’estrenar).
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Víctor Pi
És actor de cinema, teatre i televisió. Al llarg de la seva
carrera ha treballat sota la direcció de Josep Maria Flotats,
Jérôme Savary, Àlex Rigola, Carlota Subirós i Carles
Alfaro, Joan Ollé, Ramón Simó i Manuel Gas, entre altres.
Destaquem la seva participació en L’inframón, de Jennifer
Haley, dir. Juan Carlos Martel Bayod; La importància de
ser Frank, d’Oscar Wilde, dir. Emilià Carilla; Llibertat!, de
Santiago Rusiñol, dir. Josep Maria Mestres; La dona justa,
de Sándor Márai, dir. Fernando Bernués; Lleons, de Pau Miró, i Rey Lear de W.
Shakespeare, dir. Gerardo Vera.
En televisió ha treballat a les sèries Recordar, peligro de muerte, Crónica negra, Brigada
central, Qui?, Un día volveré, Estació d’enllaç, Nissaga de poder, Jet-Lag, Majoria
absoluta, El cor de la ciutat, Ventdelplà, Habitaciones cerradas, i en nombroses tvmovies.
En cinema ha col·laborat en Barrios altos, de J.L. García Berlanga; El complot dels anells i
Sinatra de Francesc Bellmunt; Pont de Varsòvia, de Pere Portabella; Los mares del sur,
de Manuel Esteban; La febre d’or, de Gonzalo Heralde; El viaje de Arián, d’Eduard Bosch;
Anita no perd el tren, de Ventura Pons; L’illa de l’holandès, de Sígfrid Monleón, i Utopia,
de Maria Ripoll.
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el director i intèrpret
Pau Roca
Barcelona, 1982
Actor, director i dramaturg, es forma aviat en interpretació
al centre d’art dramàtic Nancy Tuñón. Compaginar aquests
estudis amb els de direcció cinematogràfica de l’ESCAC.
Ha participat en cursos i tallers amb Juan José
Campanella, Walter Rippel, Julio Manrique, Pep Armengol,
Jordi Frades, Joan Marimón, Txiki Berraondo, Animalario,
Alfredo Sanzol i Will Keen, entre altres.
En els últims anys, ha participat en els muntatges Smoking
Room, de Roger Gual (2016); El Público, de F. García Lorca i Incerta Glòria, de Joan
Sales, dir. Àlex Rigola (2015); L’efecte de Lucy Prebble dir. Carol López (2015); Hamlet,
en la versió de Will Keen (2012); Cock (2011/12), de Mike Bartlett, dir. Marta Angelat; Una
vella coneguda olor (2011), de Josep Maria Benet i Jornet, dir. Sergi Belbel; Motortown
(2010), de Simon Stephens, dir. Thomas Sauerteig; Londres (2010), de Simon Stephens,
dir. Marta Angelat; L’illa dels monzons (2010), sobre contes de Quim Monzó, dir. Jordi
Faura; Pasqua (2009), d’August Strindberg, dir. Francesc Cerro; Romeo y Julieta (2009),
de William Shakespeare, dir. Will Keen; La cabra (o qui és Sylvia) (2006), d’Edward Albee,
dir. Josep Maria Pou; Actes indecents (2005), de Moisés Kaufman, dir. Teresa Devant;
Trilogía en Nueva York (2004), de Harvey Fierstein, dir. Òscar Molina.
També ha fet d’actor a The Guarry Men Show (2011/12), dirigida per ell mateix i escrita
per Jan Vilanova, Iván Tomás i ell mateix. Arran d’aquesta col·laboració decideix crear la
productora Sixto Paz, que ha generat, entre altres muntatges, Elvis & Whitney d’Ivan
Tomás i Bruno & Jan & (Álbert) de Jan Vilanova Claudín, dirigits per ell mateix, i Si
existeix encara no ho he trobat de Nick Payne, Pulmons, de Duncan Macmillan i Pretty, de
Neil LaBute, dirigits per Marilia Samper (Sala Beckett 2013 i 2014 respectivament).
Actualment prepara Dybbuk, de Jan Vilanova Claudín, que s’estrenarà al febrer del 2017 a
la Sala Beckett.
A la televisió, ha treballat en sèries com ara De Moda, Ventdelplà, Hospital Central,
Comisario, Niños robados, Gran Reserva: el origen o Bajo Sospecha. En cinema, ha
col·laborat com a actor en Barcelona nit d’estiu, de Dani de la Orden (2012) i també ha
signat la direcció d’algun curt.
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Sixto Paz Produccions
La productora Sixto Paz va néixer fa uns tres anys amb voluntat d'arribar per
quedar-se. Formada per cinc individus, no tots necessàriament lligats al teatre en
els seus orígens, tenim clar que el teatre no és tan sols un art sinó també una
forma de vida i, per tant, una activitat que ha de ser sostenible.
Creiem en fer un esforç constant i analític sobre la manera d'arribar al públic avui
dia, considerant caducats, si més no en part, els sistemes de promoció clàssics.
Així doncs, una ocupació important de la nostra empresa és canviar les regles del
joc. En els cincs espectacles que hem estrenat (a la Sala Beckett, al Círcol Maldà i
al Teatre Poliorama), hem confirmat que posant inventiva i, sobretot, fent
l'espectador partícip de la presa de decisions, ell respon venint, vehiculant el bocaorella en la direcció que desitgem i, fins i tot, comprometent-se amb l'espectacle de
maneres insospitades.
Artísticament mai no ens definirem. Som les nostres circumstàncies i, per tant,
volem ser tan eclèctics com ho és la nostra realitat. Per això sempre tendirem a
treballar amb diferents grups humans que aportin riquesa i personalitat. Ésser
humà, emocions, actualitat i l’espectador com a obsessió.

més informació http://www.sixtopazproduccions.com
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