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GRÀCIA - del 3 de novembre al 4 de desembre 

Relato de un náufrago 
basat en una obra de Gabriel García Márquez adaptació Ignacio García May 
dramatúrgia i direcció Marc Montserrat-Drukker 
 

 

intèrprets 

Emilio Gutiérrez Caba l'autor / Àngel Llàcer el nàufrag 
 
 

escenografia Jon Berrondo / vestuari Mireia Llatge / caracterització Toni Santos / 
il·luminació Albert Faura (a.a.i.) / espai sonor Francisco Grande i Enric Vinyeta / vídeo 
Joan Rodon / arranjaments musicals dels tangos Julio Awad 
 
 

ajudanta de direcció Lucy Lummis / coordinació tècnica Bernat Jansà i David Pascual / 
enregistrament de vídeo Nanouk Films / producció executiva Íngrid Marín / cap de 
producció Nati Sarriá / direcció de producció Josep Domènech 
 
 

construcció d'escenografia La Forja del Vallès i Germans Fornell s.l. / confecció de 
vestuari Sastreria Caireta 
 
 

coproducció Teatre Lliure i Bitò 
 
 

agraïments Carmen Balcells, Beatriz de Moura, Josep Maria Castellet, Xavi Ayén, Ana 
Paz (Agencia Literaria Carmen Balcells), Josep Maria Fonalleras, María Araujo, Biblioteca 
Nacional de Colombia, Cesc Biel, Triton Diving Llafranc, El Espectador (Comunican s.a.), 
Víctor García (UPC), Albert Campanera i Emanagreen 
 

espectacle en castellà / durada aproximada 1h. 25' sense pausa 

20/11 col·loqui amb la companyia després de la funció 
19/11 Àgora Lliure - UPF després de la funció 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
 

seguiu #relatonaufrago al twitter 

horaris de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / diumenge a les 
18h. / preus 29€ / 26€ compra avançada / 22€ dimecres i dissabte a la tarda (dies de l'espectador) / 
24,50€ amb descompte (excepte els dies de l'espectador) / 18€ Tarifa Plana Abonament 
Espectador / 15€ Carnet Jove i menors de 30 anys Tarifa última fila (en determinades funcions) 
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Arriba a escena la història de Luis Alejandro Velasco, un mariner que va caure a 
l’aigua des de la fragata militar colombiana A.R.C. Caldas quan se’n va afluixar 
una càrrega de contraban, i va estar-se deu dies perdut en alta mar. De jove, va 
seguir el cas Gabriel García Márquez, i anys després, a Barcelona, se'n va 
publicar el relat. Nàufrag i reporter seran, aquí, Àngel Llàcer i Emilio Gutiérrez 
Caba. 

 

Encara que és coneguda arreu del món amb el títol 
Relato de un náufrago, el veritable títol d’aquest 
treball, molt més llarg, resumeix perfectament la 
història: “Relato de un náufrago que estuvo diez días 
a la deriva en una balsa sin comer ni beber que fue 
proclamado héroe de la patria, besado por las reinas 
de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego 
aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre.” 

El 28 de febrer de 1955, vuit membres de la tripulació 
del destructor A.R.C. Caldas van caure a l’aigua a 
causa del contraban que sobrecarregava el vaixell. A 

Relato de un náufrago, García Márquez va reconstruir minuciosament la història 
de l’únic mariner supervivent, Luís Alejandro Velasco. El relat va tenir una forta 
repercussió internacional perquè encara que el govern del dictador colombià Rojas 
Pinilla va atribuir el naufragi a una tempesta al Carib, la veritat és que no hi va 
haver cap tempesta i que la causa del mateix va ser el material de contraban que 
transportava el vaixell. La historia es va publicar durant 20 dies consecutius al diari 
El Espectador de Bogotà i va significar la clausura del diari, la caiguda en 
desgràcia del mariner i l’exili de Gabriel García Márquez a París.  

No va ser fins al 1970 que aquest reportatge periodístic es va 
publicar en format de relat literari.   
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Aquest espectacle forma part del recorregut Individu i societat, amb els 
espectacles següents: 

 
Revolta de bruixes 
de Josep Maria Benet i Jornet direcció Juan Carlos Martel Bayod 
La Kompanyia Lliure 
Montjuïc Espai Lliure. del 2 de novembre al 4 de desembre 

Jane Eyre 
a partir de la novel·la de Charlotte Brontë  
adaptació Anna Maria Ricart direcció Carme Portaceli  
Gràcia. del 23 de febrer al 26 de març 

L'ànec salvatge 
de Henrik Ibsen adaptació Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique 
direcció Julio Manrique  
Montjuïc. del 2 de març al 2 d'abril 
 
Filla del seu pare 
a partir de Hedda Gabler de Henrik Ibsen  
versió Aleix Aguilà direcció Pau Miró cia. Companyia Solitària  
Montjuïc/Espai Lliure. del 15 al 26 de març 

 
Ivànov 
d’Anton Txékhov direcció Àlex Rigola  
Montjuïc. del 27 d'abril al 28 de maig 

 
Los hermanos Karamázov 
de Fiódor Dostoievski versió José Luis Collado direcció Gerardo Vera  
cia. Compañía Karamázov 
Montjuïc. del 8 al 18 de juny  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 5

 

 

Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer 
ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la 
belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y 
olvidado para siempre. Aquest és el llarguíssim títol complet d’una de les històries 
veritables més corprenedores que he llegit mai. Va ser escrita el 1955 per un jove 
reporter del diari El Espectador de Bogotà anomenat Gabriel García Márquez. Una 
aventura fantàstica que es mou entre la tragèdia d’uns fets reals i l’inesperat i cruel 
sentit de l’humor dels dos protagonistes: el reporter i el nàufrag. L’excel·lència 
d’aquest reportatge, que transforma cada paraula escrita en una imatge 
tridimensional, i que demostra el talent immens de narrador d’històries que ja 
caracteritzava el Gabo des dels seus inicis, és el que em va fer pensar que tenia 
entre mans una narració que podia ser perfectament transformada en material 
dramàtic. Un espectacle, un conte, que submergirà el públic en la soledat i la lluita 
per la supervivència d’un ésser humà a punt d’ofegar-se en la mentida i el silenci, i 
de ser devorat pels taurons del Carib i els depredadors de la dictadura. I si són 
l’Emilio Gutiérrez Caba i l’Àngel Llàcer els qui ens l’expliquen... sóc jo qui es queda 
sense paraules. 

Marc Montserrat-Drukker 
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l’autor 

Gabriel García Márquez  

Va néixer el 1927 en un poblet del Carib colombià, on es 
va criar amb els seus avis i on va conèixer de primera mà 
les narracions orals i les supersticions que, temps 
després, l’ajudarien a bastir una escriptura rica i plena de 
matisos.  

El 1947 va començar estudis de dret a Bogotà, però el 
1948 es va traslladar a Cartagena de Indias, on es va 
iniciar en el periodisme. El 1955 publica La hojarasca, la 

seva primera novel·la, i després La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba i 
Los funerales de Mamá Grande. Si bé en aquestes obres comença a esbossar el 
món màgic tan característic de l’autor, no és fins l’aparició, el 1967, de Cien años 
de soledad que li arriba el reconeixement com a escriptor.  

Altres obres destacades de l’autor són les novel·les El otoño del patriarca, Crónica 
de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera, així com les seves 
memòries, Vivir para contarla. El 1982 va rebre el Premi Nobel de Literatura. 
Gabriel García Márquez és un autor popularíssim i amb un gran reconeixement, 
però només se li han editat en català un parell de títols: Cent anys de solitud i 
Crònica d’una mort anunciada.  

 

més informació 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/index.html 
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el director 

Marc Montserrat-Drukker 

Es forma a Londres en interpretació, teatre musical i 
mim a la London Studio Centre, a la Royal Academy of 
Dramatic Art (RADA) i al Mime Centre. Com a actor, ha 
participat als espectacles Cal dir-ho?, d’E. Labiche, dir. 
Josep Maria Flotats; El mercader de Venècia, de W. 
Shakespeare, dir. Sergi Belbel; L’auca del senyor 
Esteve, de S. Rusiñol, dir. Adolfo Marsillach; Guys & 
Dolls, de F. Loesser, J. Swerling i A. Burrows, dir. Mario 
Gas; Terra baixa, d’À. Guimerà, dir. Ferran Madico; 

Mentiders, d’A. Neilson, dir. Abel Folk, i Tren de somnis, de J. Sabatés, dir. Joan 
Font, entre altres. Ha fet d’ajudant de direcció d’Abel Folk (Mentiders), Ángel 
Alonso (Maria Rosa), Alfredo Arias i Marilú Marini (Mals d’amor d’una gata 
francesa), Ferran Madico (Terra Baixa) i Yuval Zamir (Blood Wedding). També ha 
estat director resident de les produccions Spamalot, de Tricicle, i Grease, de 
Ricard Reguant. Ha estat supervisor artístic de Garrick i 100% Tricicle, de la Cia. 
Clownic, i de Lava, de la cia. Studio Orka, i ha fet la coordinació artística del cicle 
Confidencias del Centro Dramático Nacional i de Los Tarantos, el musical, d’A. 
Mañas, dir. Emilio Hernández. Signa la posada en escena de Grottesco, de Monti 
& Cia., i la direcció de Bastià & Bastiana, de W. A. Mozart (Premi Sant Miquel al 
millor espectacle de la Fira de Tàrrega 06); Sombra y Cuna, de J. L. Miranda, i 
Chicago, de F. Ebb i B. Fosse (Premi de la crítica al Millor Espectacle de Teatre 
Musical 1996/97). Ha co-creat i dirigit també els espectacles Èxode de la Cia. 
Pepa-MontiNan; Fools Folls, klowns de luxe, de Monti & Cia. i Muntaner cantonada 
Broadway.  

Entre les seves últimes direccions destaquen L’onada d’Ignacio García May, Sister 
Act el musical d’Alan Menken, Camins de Kulbik Dance, Spamalot de Monty 
Python a Mèxic DF; Després de la pluja de Sergi Belbel, i Ticket de la Cia. 
Tricicle2, del qual també és coautor.  

També ha col·laborat en cinema a Tren de sombras, de José Luis Guerin i a 
Cualquiera, de David Marqués, i en televisió, fent de coach i d’ajudant de direcció 
a la sèrie Més Dinamita de Tricicle (TV3).  
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els intèrprets 

Emilio Gutiérrez Caba 

Neix a Valladolid en una família dedicada al teatre i al 
cinema, circumstància que determina la seva vocació 
artística. L’estiu de 1962, s’incorpora com a 
professional, a la companyia de l’actriu Lili Murati, amb 
la qual realitza la seva primera gira per Espanya i el 
1963 interpreta el paper de Peter Pan, en l’obra del 
mateix títol que el Teatro Nacional de Juventudes 
munta al María Guerrero de Madrid.  

El 1968 crea la seva pròpia companyia, al costat de María José Goyanes i el 1970 
estrena, amb gran èxit, una peça, de la llavors desconeguda escriptora Ana 
Diosdado, titulada Olvida los tambores. Amb la companyia de la seva germana 
Julia, col·labora en els muntatges: Olivia, de T. Rattigan i La profesión de la 
señora Warren, de Bernard Shaw. Des de 1979 fins avui, ha treballat tant en obres 
d’autors clàssics com Gil Vicente, Calderón, Shakespeare, Joyce o Ruiz d’Alarcón 
o en peces d’autors contemporanis com Álvaro del Amo, Jorge Díaz, Fermín Cabal 
o Juan G. Larrondo. El 1996 interpreta el personatge de Don Diego a El sí de las 
niñas, de Moratín.  

El 1998 protagonitza una obra que va recórrer amb gran èxit tot Espanya durant 
gairebé quatre temporades: La mujer de negro. Els seus muntatges més recents 
han estat El príncipe y la corista, Las memorias de Sarah Bernard, Orestiada, A 
Electra le sienta bien el luto, La muerte y la doncella, Drácula i Poder absoluto.  

Va començar al cinema el 1963 i ha rodat més de vuitanta pel·lícules, entre les 
quals destaquen títols com Nueve cartas a Berta, La caza, La petición, La 
colmena, Las bicicletas son para el verano, ¿Qué he hecho yo para merecer 
esto?, Boca a boca, La comunidad, per la qual va obtenir el Premi Goya al Millor 
Actor de repartiment el 2001, i El cielo abierto, que li va valer el seu segon Goya al 
Millor Actor de Repartiment en 2002. En els últims temps ha intervingut a Falso 
Culpable, Escuela de seducción, Vidas pequeñas i Cinco metros cuadrados, entre 
d’altres. Té una llarga trajectòria a televisió. En l’actualitat protagonitza Gran 
reserva. 
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Àngel Llàcer 

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut de Teatre de la 
Diputació de Barcelona, és un dels actors i directors de 
teatre més polifacètics de l’escena espanyola. Entre les 
moltes representacions en les quals ha estat 
protagonista o membre destacat del repartiment hi ha 
Teatre Sense Animals, Mein Kampf, Boeing Boeing o 
els musicals A Little Night Music, La tienda de los 
horrores i The Full Monty. Per aquesta última producció 

va ser nominat als Premis Max de Teatre com a millor actor de musical i va obtenir 
el Premi Butaca 2002.  

Ha dirigit obres de diversos gèneres teatrals com Madame Melville, de Richard 
Nelson, El somni d’una nit d’estiu de Shakespeare, Ja en tinc 30! o La doble vida 
d’en John. A més de director, ha estat creador del musical infantil La màgia dels ki-
kids, el 2008 va estrenar juntament amb Manu Guix Què. El nou musical i el 2010 
va presentar Geronimo Stilton, el musical del Regne de la Fantasia.  

A televisió es va donar a conèixer amb Operación Triunfo, concurs en el qual ha 
intervingut com a professor d’interpretació en cinc de les set edicions, essent en 
les dues últimes director de l’acadèmia, a més de professor i presentador del xat 
d’OT. Ha presentat diversos programes com Pequeños grandes genios (TVE), Tú 
si que vales (Tele 5), El salt de l’Àngel (TV3), La escobilla nacional (Antena 3) o 
Tot és molt confús de Catalunya Ràdio com a crític teatral.  

Ha guanyat el Premi Butaca al millor actor musical per El somni de Mozart (1998) i 
el Premi Butaca al millor actor de repartiment per Mein Kampf (2000). Ha dirigit i 
presentat el programa Els optimistes a Catalunya Ràdio durant dos anys i ha 
format part del jurat de Tu cara me suena d’Antena 3 en les seves tres edicions.  

També ha presentat la gala Gaudí 2014. 

 


