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Montjuïc – del 25 de novembre al 7 de desembre 
Misántropo 
de Molière versió lliure i direcció Miguel del Arco 
 

 

intèrprets 

Israel Elejalde Alcestes / Bárbara Lennie Celimena / José Luis Martínez 
Clitandro / Miriam Montilla Elianta / Manuela Paso Arsinoé / Raúl Prieto 
Filinto / Cristóbal Suárez Oronte 
 

 

escenografia Eduardo Moreno / vestuari Ana López / il·luminació Juanjo 
Llorens / so Sandra Vicente (Studio 340) / música original Arnau Vilà / vídeo 
Joan Rodón i Emilio Valenzuela / coreografia Carlota Ferrer / col·laboració 
especial Asier Etxeandia (veu del tema Quédate quieto) 
 

 

ajudant de direcció Aitor Tejada / assistent de direcció Daniel de Vicente / 
assistent d'escenografia Lorena Puerto / cap tècnic Eduardo Moreno / ajudant 
de producció Léa Béguin / producció executiva Jordi Buxó / cap de producció 
Aitor Tejada 
 

 

construcció d'escenografia Peroni i Esfumato 
 

 

coproducció Kamikaze Producciones, Teatro Español de Madrid i Teatro 
Calderón de Valladolid amb la col·laboració del Teatro Palacio Valdés de 
Avilés 
 

espectacle en castellà 
durada 1h. 45' sense pausa  

30/11 col·loqui amb la companyia després de la funció 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
 

seguiu #misántropo al twitter 
 

horaris: de dimarts a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 21h. / diumenge a les 18h. 

preus: 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 22€ dimarts i dimecres, dies 
de l’espectador / 15€ tarifa última fila 
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L'any passat va ser un Ibsen, i ara és el torn de Molière. Miguel del Arco signa 
aquesta versió d'El misantrop, un clàssic que continua qüestionant-nos què és 
l'honestedat. Amb humor i a un ritme vertiginós. 

 

Què és la veritat? És rendible, la veritat? Val la pena buscar-la quan la seva 
essència aspra i dura pot desmuntar la nostra necessitat imperiosa de confort i 
de plaer? Continua essent veritat una veritat fabulada encara que s'hagi 
assumit com a la veritat, i res més que la veritat? 

Un carreró fosc. La remor de la música, el ressò vibrant, elèctric i sorollós dels 
cossos que ballen, les mans que brinden, les mirades que jutgen, les llengües 
que murmuren. Ells i elles. Embolicats en amors i pors, en vanitats i eufòries. 

Ell, un home sol. 

En un món com el nostre, sotmès a les lleis del mercat, esclau del “tant valdràs 
com tindràs”, subjugat per les variables del benefici... 

 

Misántropo es va estrenar el 18 d’octubre del 2013 al 
Teatro Valdés, Avilés.  

El text original de Molière, Le Misanthrope ou 
l'Atrabilaire amoureux, es va estrenar el 4 de juny de 
1666 al Théâtre du Palais-Royal de París. Està compost 
de cinc actes i escrit en 1808 versos alexandrins.  

La peça s’inspira, al seu torn, en el Dyscolos de 
Menandre, una comèdia estrenada el gener del 317 aC. 
al concurs de les Lenaia, on va guanyar el primer premi. 

 

 
“Els veritables misantrops no els trobareu en soledat sinó en societat, perquè 
l'ús pràctic de la vida, i no la filosofia, és allò que fa odiar els homes. 

Leopardi 
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Interrogants, crisis, inseguretats, emoció... així hem començat a abordar un text 
mític com El misantrop de Molière. Gratar, aprofundir, investigar. Fer-nos-el 
nostre. Perquè els personatges de Molière siguin un reflex d'homes i dones del 
segle XXI. I ho hem fet amb l'alegria de sentir Molière, autor, director, actor i 
empresari, al costat nostre:  

“Quan pinteu herois, feu el que vulgueu. Són retrats a pler, en els quals no es 
busca cap semblança, i només heu de seguir els trets d'una imaginació que 
alça el vol i que sovint abandona el que és cert per atrapar el que és 
meravellós. Però quan pinteu homes, s'ha de fer del natural. Desitgem que 
aquests retrats tinguin semblança, i no haureu fet res si no aconseguiu que s'hi 
reconegui la gent del vostre segle”. (La crítica de l'escola de les dones) 

Ho hem intentat. L'Alcestes, el nostre protagonista, vol, anhela viure en la 
veritat. Vol ser honest i sincer i que els altres ho siguin amb ell. Però, com 
qualsevol ésser humà, està carregat de contradiccions. Són aquestes 
contradiccions, i la seva incapacitat per trobar el terme mig que el deixi viure, 
allò que el porta a retirar-se al desert que clama des de la primera conversa 
amb el seu amic Filint. 

L'Alcestes lliura una lluita desesperada que m'emociona profundament. Potser 
per la passió dels seus actes en una època laxa com la nostra, en què sembla 
que s'imposa el “tot s'hi val”. En la qual cada vegada costa més distingir allò 
que està bé d'allò que està malament i, per tant, es difumina la idea de què és 
la llibertat. En què, a força de no voler que les coses siguin blanques o negres, 
tot s'ha tornat gris. L'Alcestes posa en perill la seva integritat per defensar la 
veritat. Perquè no s'acomoda a la ficció imperant i perquè està disposat a 
perdre-ho tot per defensar allò en què creu. Potser té raó o potser no. Del que 
estic segur, desgraciadament, és que no conec gaires homes com ell. 

Miguel del Arco 
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La premsa ha dit: 

“Quin gust veure l’Español ple a vessar de públic entusiasta… gràcies a 
l’entrega i el talent de la companyia Kamikaze. I amb un Misántropo que et 
sacseja, que diverteix i commou, que té la intensitat i el ritme d’un gran partit 
amb un gran equip…Un dels millors muntatges de la temporada.” 

Marcos Ordóñez (El País) 

“…hi ha actors i feina, pensament i comprensió del text. És teatre sobre la 
veritat i la mentida. Però, sobretot, teatre de veritat per damunt de les 
mentides.” 

Miguel Ayanz (La Razón) 

“M’ho vaig passar molt bé sentint les converses i les reflexions dels 
personatges de Misántropo, perquè són molts els temes i de profunditat… Sí, 
em va fer la sensació que Molière hi era present.” 

Liz Perales (El Cultural)  

“No és una funció de teatre, sinó un exercici teatral en directe que aquest 
brillant companyia de repertori, Kamikaze, ofereix a l’espectador més afortunat, 
el que es lliura a l’experiència artística de submergir-se tant en els diàlegs com 
en el propi alenar de l’obra, carregada d’emocions en aquesta revisió actual i 
moderna del personatge creat per Molière.” 

Nadia Jiménez Castro (ABC) 

“Del Arco… ha condensat en hora i 45 minuts l’extens i brillant treball de 
Molière per descobrir la profunditat del clàssic, la petja atemporal d’aquests 
interrogants pertorbadors sobre la veritat, l’absència de la veritat, i les seves 
conseqüències.” 

Redacció (El País)  

“El Misántropo de Miguel del Arco, una exquisidesa teatral.” 

Antonio Illán (ABC.es) 

“…un Misantrop contemporani i àcid, ple d’humor i amb ritme vertiginós de 
posada en escena.” 

Redacción (Artez Blai) 
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l’autor 

Molière [Jean-Baptiste Poquelin] 
París, 1622 - 1673 

Després de fer estudis de dret, es dedicà al teatre —com a 
actor, dramaturg, etc.— en companyies ambulants, i fundà 
L’Illustre Théâtre amb la família Béjart. Fracassà en l’intent 
d’imposar-se a París, aleshores dominat per la companyia 
de l’Hôtel de Bourgogne i pels còmics italians. Durant 
dotze anys recorregué Bretanya i Occitània; aquest 
període de la seva vida no és gaire conegut i hom només 

pot intuir-lo a través de les poques obres seves que la companyia 
representava, que són farses en la línia de la Commedia dell’Arte ( L’Étourdi, 
Le dépit amoureux ). El 1656 representà la seva primera obra original, Les 
précieuses ridicules , que feia una pintura satírica dels salons preciosistes. Amb 
l’èxit guanyà la protecció del rei i uns quants enemics irreductibles (el 
parlament, els devots, la noblesa). Entre el 1656 i el 1669 féu representar les 
seves comèdies més sòlides, on la comicitat resta reduïda sobretot a un paper 
formal i on predominen les idees del moralista: L’école des femmes (1662) 
suscità una polèmica, a la qual respongué amb La critique de l’école des 
femmes (1663); la primera versió de Tartuffe (1664), en tres actes, fou 
immediatament prohibida; l’any següent, tractà d’un tema afí i de moda, Don 
Juan ou le festin de pierre , que hagué de renunciar a representar, a causa de 
les pressions exercides sobre els seus protectors. El desengany, l’amargor i el 
sentiment de fracàs i d’impotència li feren escriure farses més lleugeres — Le 
misanthrope i Le médecin malgré lui (1666)—, on els costums de l’època són 
representats per un amargat. L’estil canvia en L’avare (1668), on el vici 
denunciat no és típic de l’època, sinó que té una dimensió de segles. L’any 
següent l’expressa protecció de Lluís XIV li donà la possibilitat de fer 
representar una nova versió, en cinc actes i força modificada, de Tartuffe . Però 
Molière estava esgotat i la seva capacitat de lluita contra els poders intermedis 
havia disminuït notablement. Després de la querella de Tartuffe només produí 
divertiments per a les festes de la cort o comèdies-ballet (sovint amb música de 
G.B. Lulli): Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire (mentre el 
representaven tingué un atac, del qual morí la mateixa nit) i unes quantes 
farses més. La moral de Molière preconitzà un tipus de mentalitat allunyat de la 
moda cortesana d’aleshores i tractà de ridiculitzar els “falsificadors de moneda” 
(falsos devots, falsos savis, falsos elegants), com ell mateix deia. Gairebé totes 
les seves obres són construïdes sobre un recurs tret de la tradició teatral 
italiana: una intriga amorosa contrariada; però sabé enriquir considerablement 
aquest model, utilitzant el personatge contrariador de les aspiracions amoroses 
dels protagonistes joves, per a denunciar maniàtics, obsessos i viciosos. 
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Aquest tipus de moral, que pretén de corregir els vicis de la societat, és 
particularment pessimista: els “malalts socials” de les comèdies de Molière no 
es guareixen mai sols, sinó que es veuen obligats per les circumstàncies o per 
una voluntat superior a la llei (com la del rei absolut a Tartuffe) a tornar al camí 
de la normalitat vigent. Molière creà uns tipus de personatges vàlids a través 
del temps, de trets molt acusats. La comicitat que hom pot apreciar en les 
seves comèdies és molt diversa: va des de la farsa més popular fins a l’humor 
més delicat i incisiu. Moltes de les seves obres són només mitjanament 
còmiques (Le misanthrope, Don Juan), i la moderna crítica ha plantejat el teatre 
de Molière com un teatre fonamentalment tràgic, on la funció teatral consisteix 
a invertir els grans mites de la tragèdia clàssica.  

 

més informació http://tinyurl.com/p5ysxm9 
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el director 
Miguel del Arco 
Madrid, 1965 

Actor, guionista, autor, adaptador i director 
de teatre, cinema i televisió. 
Ha escrit i dirigit nombroses sèries i films 
per a televisió i tres curtmetratges 
multipremiats en diversos festivals: 
MorirDormirSoñar, Palos de ciego amor i 
La envidia del ejército Nipón. Amb tot, és 
en l’àmbit del teatre on ha aconseguit els 
seus màxims èxits: ha adaptat textos com 

El astrólogo fingido de Calderón, La falsa doncella de Marivaux, Se busca 
impotente para convivir, sobre la novel·la de Gaby Hoffman, Se quieren o Fashion 
Feeling Music. Ha dirigit Pulsión de Mark Ravenhill, La madre vigila tus sueños de 
Tomás Gayo i La violación de Lucrecia de William Shakespeare, amb Núria Espert 
com a única protagonista. Ha estat director i adaptador d’En el aire de W. 
Mastrosimone, De ratones y hombres de John Steinbeck (que li va fer rebre el 
Premio Valle-Inclán de teatre) o El Inspector, de Gógol per al Centro Dramático 
Nacional. També ha estrenat textos propis com El proyecto Youkali, Juicio a una 
zorra, el monòleg que va escriure per a Carmen Machi que es va poder veure al 
Lliure la temporada setmana, o Deseo, un text que tindrà en breu versions en 
diversos països. 
Però si hi ha un espectacle clau en la seva trajectòria teatral, és sens dubte La 
función por hacer, un text escrit amb els seu soci a Kamikaze Producciones, Aitor 
Tejada, a partir de Sis personatges en busca de autor de Pirandello que va rebre 
les millors crítiques i es va convertir en un gran èxit de públic: va rebre set Premis 
Max de teatre, d’entre els quals el de millor direcció i millor adaptació. L’equip 
complet d’aquest muntatge, amb alguna incorporació més, es va tornar a reunir a 
Veraneantes, una coproducció de Kamikaze amb el Teatro de La Abadía. Una 
versió lliure de l’obra de Gorki que ell va escriure i dirigir, i que va repetir l’èxit de 
públic i de crítica: va obtenir cinc Premis Max, d’entre els quals el de millor 
adaptació i millor espectacle.  
La temporada passada va estrenar al Lliure Un enemic del poble de Henrik Ibsen. 
Un muntatge que tornarà a Montjuïc del 28 de maig al 21 de juny del 2015. 
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els intèrprets 

Israel Elejalde 
És membre de Kamikaze Producciones des del 2009 
amb La función por hacer, i també va participar en 
Veraneantes (2011) i Misántropo (2013) dirigides per 
Miguel del Arco. Entre els seus últims espectacles 
destaquem Doña Perfecta, dirigida per Ernesto 
Caballero al CDN (2012) i Maridos y mujeres (2013), 
dirigida per Àlex Rigola, i també La fiebre dirigida per 

Carlos Aladro. En cinema ha treballat durant el 2013 en Magical Girl de Carlos 
Vermut; Gente en sitios de Juan Cavestany i Me amarás sobre todas las cosas 
de Chema de la Peña. 

Bárbara Lennie 
És membre de Kamikaze Producciones des del 2009 
amb La función por hacer, i participa en Veraneantes 
(2011) i Misántropo (2013), totes dues dirigides per 
Miguel del Arco. Entre els seus últims treballs de teatre 
destaquem Breve ejercicio para sobrevivir (2013), 
dirigida per Lautaro Perotti i Las Criadas (2012), dirigida 
per Pablo Messiez. En cinema ha participat durant el 

2013 en Mágical Girl dirigida per Carlos Vermut; El Niño de Daniel Monzón i 
Miel de Naranjas d’Imanol Uribe. En TV l’hem pogut veure a Isabel, Amar en 
tiempos revueltos i Águila Roja, entre altres. 

José Luis Martínez 
És membre de Kamikaze Producciones el 2013 per 
participar en Misántropo, dirigida per Miguel del Arco. 
Entre els seus últims treballs en teatre: La Monja Alférez 
(2013), dirigida per Juan Carlos Rubio, El Inspector 
(2012), dirigida per Miguel del Arco per al CDN, i Yo, el 
heredero dirigida per Francesco Caponaro. En TV l’hem 
pogut veure a Cuéntame cómo pasó, Homicidios i Amar 
en tiempos revueltos. 
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Miriam Montilla 
És membre de Kamikaze Producciones des del 2009 
amb La función por hacer, va participar en Veraneantes 
(2011) i Misántropo (2013) dirigides per Miguel del Arco. 
Entre els seus últims treballs en teatre són Dos Ninas 
para un Chejov, dirigida per María G. de Oteyza, Medida 
por Medida dirigida per Carlos Aladro i Dos caballeros 
de Verona dirigida per Helena Pimenta. En cinema l’hem 
pogut veure en Héctor de Gracia Querejeta i La caja 507 

d’Enrique Urbizu. En TV ha participat en Los misterios de Laura, Isabel, Aída i 
14 de Abril, la república.  

Manuela Paso 
És membre de Kamikaze Producciones des del 2009 
amb La función por hacer, va participar en Veraneantes 
(2011) i Misántropo (2013) dirigides per Miguel del Arco. 
Entre els seus últims treballs en teatre destaquen 
Avaricia, Lujuria y muerte dirigit per Ana Zamora; El 
cuerdo loco, dirigit per Carlos Aladro i La tierra, dirigit per 
Emilio del Valle. En TV hem pogut veure-la en Niños 
robados, El don de Alba, Tierra de lobos, Amar en 

tiempos revueltos i Historias robadas, entre altres. 

Raúl Prieto 
És membre de Kamikaze Producciones des del 2009 
amb La función por hacer, va participar en Veraneantes 
(2011) i Misántropo (2013) dirigides per Miguel del Arco. 
Entre els seus últims treballs en teatre destaquem El 
lindo Don Diego (2013), dirigida per Carles Alfaro; 
Naturaleza muerta en una cuneta (2012), dirigida per 
Adolfo Fernández, i Don Juan Tenorio dirigida per Jorge 
Muñoz. En TV l’hem pogut veure a La Señora, Los 

misterios de Laura i Amar en tiempos revueltos, entre altres. 
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Cristóbal Suárez 
És membre de Kamikaze Producciones des del 2009 
amb La función por hacer, va participar en El Proyecto 
Youkali (2010), Veraneantes (2011) i Misántropo (2013) 
dirigides per Miguel del Arco. Entre els seus últims 
treballs en teatre destaquem El lindo Don Diego (2013), 
dirigida per Carles Alfaro; Las amistades peligrosas 
(2013), dirigida per Darío Facal, i Don Juan Tenorio 
dirigida per Jorge Muñoz. En TV l’hem pogut veure en 

Aída, Con el culo al aire i Amar en tiempos revueltos. 
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Kamikaze Producciones 
Dir que el teatre és un art col·lectiu no és descobrir gran cosa, una altra de molt 
diferent és experimentar-ho. Ser conscient i responsable de formar part d’un 
equip. Llavors ja no ho vols fer de cap més manera. 
Això no significa acomodar-s’hi, sinó esprémer amb alegria la possibilitat 
d’aprofundir en el nostre ofici, d’assumir riscos amb la feliç confiança que 
l’equip farà els impossibles per superar-los. Això no dissipa els vertígens, la 
incertesa ni els dubtes. Tampoc ho pretenem, són bons companys de viatge. 
 
La companyia ha estat guardonada en diverses ocasions: a les XIV i XV 
edicions dels Premis Max; a la XX edició dels Premios Unión de Actores i a la 
Feria de Teatro de Huesca. Premio Ceres a la millor direcció al Festival 
Internacional de Mérida per Juicio a una zorra, De ratones y hombres i El 
Inspector, el Premi Taules 2013 de l’Associació d’Actors Valencians i el Premio 
de Cultura de la Comunidad de Madrid.  
Misántropo va obtenir el Premio Ceres del Festival Internacional de Teatro de 
Mérida al Millor Espectacle de teatre 2013/2014. 


