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MONTJUÏC ESPAI LLIURE - del 2 de novembre al 4 de desembre 

Revolta de bruixes 
de Josep Maria Benet i Jornet direcció Juan Carlos Martel Bayod 
 

 

intèrprets 

Chantal Aimée Aurora / Clàudia Benito Paulina / Raquel Ferri Dolors / Àurea 
Márquez Sofia / Xicu Masó vigilant / Andrea Ros Filomena / Júlia Truyol Rita 
 

 

escenografia i vestuari Jordi Roig / caracterització Ignasi Ruiz / il·luminació Marc Lleixà 
/ so Ramon Ciércoles 
 

 

ajudanta de direcció Georgina Oliva 
 

 

construcció d’escenografia Arts-cenics 
 

 

producció Teatre Lliure 

amb la col·laboració de Montibello, Steinhart, Cebado i D’Orleac 
 

 

agraïments Mercè Serret 
 

espectacle en català i castellà 
durada aproximada 1h. 15' sense pausa 

13/11 col·loqui amb la companyia després de la funció 
espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 

 
seguiu #revoltadebruixes al twitter 

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

preus 29€ / 26€ compra avançada / 22€ dimarts i dimecres (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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Aquest espectacle forma part del recorregut Individu i societat, amb els 
espectacles següents: 

 
Relato de un náufrago 
basat en una obra de Gabriel García Márquez adaptació Ignacio García May 
dramatúrgia i direcció Marc Montserrat-Drukker 
Gràcia. del 3 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  
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La història de Revolta de bruixes narra tot allò que succeeix a sis dones i un 
home en el transcurs d’una nit de lluna plena. Elles componen la brigada 
encarregada de la neteja diària d’uns grans locals de caràcter despersonalitzat; ell 
s’ocupa de la vigilància i control nocturn d’aquests mateixos locals. Les dones 
tenen un problema comú, col·lectiu, que les enfrontarà amb el vigilant, però aquest 
problema és gairebé l’única cosa que les uneix, i és per això que la diminuta i 
domèstica revolta que sobrevé pot agafar aviat uns camins inesperats. 
Amb termes manllevats del tarot podríem dir que, a les forces del dia, s’hi 
oposaran les forces de la nit; a l’emperadriu s’hi enfrontarà la papessa; a un 
concepte racional de la vida, una visió irracional de les forces que regeixen el 
nostre destí. De mica en mica, cobren importància i s’interfereixen entre si el 
problema dels límits de la intel·ligència humana, el problema de l’esquinçament 
interior que pot produir la passió amorosa, el problema de la por davant el dolor i la 
mort; tots ells acabaran per ser elements decisius en una lluita el resultat de la 
qual, al final de l’obra, no pot ser res més que provisional. Mentre, al marge de la 
batalla, però incidint en ella, la imaginació, l’instint de la vida, que ens presenten 
potser una alternativa. No es pretén donar respostes gaire contundents. Només 
plantejar unes angoixades qüestions, recordar alguns aspectes de la crisi 
ideològica que viu el nostre entorn, intentar l’anàlisi de per què, inesperadament, 
els bruixots tornen i es fan amb el poder. 

Josep Maria Benet i Jornet 
desembre de 1981 
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història d’un text 

Revolta de bruixes, escrita per Josep Maria Benet i Jornet 
entre el 1971 i el 1975, es va estrenar el 1981 al Teatre 
Romea dirigida per Josep Montanyès en col·laboració amb 
Josep Maria Sagarra (el mateix binomi que signava el 
muntatge de Terra Baixa aquell mateix any) amb la 
companyia Teatre de l’Escorpí. Era la quarta producció del 
Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Es va assajar 
durant un mes i mig, i va comptar amb Lurdes Barba, 
Montserrat Carulla, Carme Fortuny, Maife Gil, Alfred Lucchetti, 
Mercè Managuerra i Àngels Moll al repartiment. 

L’any anterior, però, el text s’havia estrenat en el 
teatre professional al Teatro María Guerrero del 
Centro Dramático Nacional el 24 d’abril de 1980 sota 
el títol Motín de brujas, traduït per Amparo Tusón i 
dirigit per Josefina Molina, i amb un repartiment 
format per María Asquerino, Enriqueta Carballeira, 
Carmen Maura, Marisa Paredes, Luis Politi i Julieta 
Serrano. 

El text, però, va ser pensat inicialment com a guió televisiu per a la sèrie Lletres 
Catalanes del Circuit Català de TVE, que el va emetre el dimarts 23 de març del 
1976, en una realització de Mercè Vilaret i amb Nadala Batiste, Carme Fortuny, 
Aurora García, Margarida Minguillón, Àngels Moll, Ovidi Montllor i Rosa Maria 
Sardà al repartiment. 

En paper, el text va ser editat a Barcelona per Salvador 
Serres el juliol del 1976, a Edicions Robrenyo de Teatre de 
Tots els Temps, n. 5. 
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“Cal posar límits al coneixement per deixar espai a la creença. 
Cal posar límits a la creença per deixar espai al coneixement.” 

Emmanuel Kant, Crítica de la raó pura 

En l’actualitat i en les societats avançades la cognició racional hauria de substituir 
totalment la religatio irracional, fins i tot en els aspectes més inefables de la tria vital. 
Partint de la idea moderna de progrés, es considera que la convivència amb l’irracional ha 
deixat de ser necessària com ho va ser en èpoques més primitives quan, per dir-ho com 
Norbert Elias, “el fons de coneixement congruent amb la realitat era considerablement 
menor, la necessitat social d’un coneixement màgic-mític de les vies del món espiritual 
(que constituïa el pinyol de la vocació sacerdotal) era molt més forta i, per tant, el poder 
dels sacerdots, molt més gran.” Ara bé, aquesta visió ingènua i trivial de la idea de 
progrés, sovint ja molt criticada, que pretesament hauria superat la dependència humana 
respecte d’aspectes irracionals com, per exemple, el mite, la religió o el simbòlic, xoca 
amb fenòmens tan actuals com el ressorgiment del fonamentalisme religiós i el 
manteniment (o fins i tot creixement) de tota una sèrie de perspectives esotèriques 
populars: l’astrologia, la màgia, l’espiritisme i un sovint molt banal espiritualisme. Fins al 
punt que, segurament i en funció dels esdeveniments actuals, el propi Marx modificaria la 
seva tesi sobre la immediata i irremeiable extinció dels elements religiosos que serien 
substituïts pels ideològics. Malgrat acceptar que en els actuals conflictes anomenats –
sovint trivialment– ‘religiosos’ hi ha una clara presència d’elements econòmics, polítics i 
ideològics, sembla condemnada al fracàs la pretensió racionalista i il·lustrada moderna 
d’eliminar sense deixar rastre l’irracional com una mera superstició supèrflua. 

Molt al contrari, la creixent angoixa individual, el malestar, apareix com una de les 
conseqüències imprevistes de la globalització actual, juntament amb un amenaçador 
pensament únic que –al seu darrera– es vol imposar. Robert Oppenheimer reconeixia 
premonitòriament el fracàs de la ciència i de la racionalitat per substituir plenament 
l’irracional en la seva funció de guia i consol vital quan deia: “Refinem de tal manera el 
que pensem, canviem fins a tal punt el significat de les paraules, construïm una tradició 
tan singular, que en l’actualitat el coneixement científic no constitueix un enriquiment de la 
cultura general. Tenim en comú les formes senzilles en què hem après a viure, parlar i 
treballar junts. A partir d’aquí les disciplines especialitzades s’han desenvolupat com els 
dits de la mà, units en l’origen però ja no en contacte els uns amb els altres.” Així, no 
sembla estrany que avui la gent del carrer i també els experts en les disciplines més 
especialitzades es trobin orfes d’una autèntica cosmovisió global. Ni que llavors, davant la 
imperiosa necessitat d’una tal cosmovisió, es corri el risc de caure en un esoterisme més 
o menys renovat, en una religatio simple i fanàtica o en filosofies injustificades. 

Gonçal Mayos 
dins L’alteritat de la raó: què fer amb l’irracional? 
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una lectura 

Un teatre normalitzat, que és al qual tots aspirem, requereix alguna cosa més que 
‘explicar-nos’ i explicar el nostre país’. I, sense que una cosa privi l’altra, una de 
les millors maneres de contribuir a la normalització d’una dramatúrgia és tractar 
sempre d’escriure, des de les nostres conviccions, amb les menors concessions 
possibles. Ha d’arribar el moment en què escriure en català sigui per a l’autor 
català com escriure en noruec fer-ho en noruec. La cosa sorprenent és que , 
malgrat la proximitat geogràfica i cultural, l’estrena de Revolta de bruixes en 
castellà i a Madrid, serveix per a molts crítics per a descobrir un autor com Benet, 
que porta a les seves espatlles més de quinze anys de treball teatral, d’una 
solidesa a tota prova. 

 
És amb Revolta de bruixes, obra començada a escriure el 1971, posteriorment 
abandonada, i represa alguns anys després, quan Benet assolirà la seva més 
rotunda maduresa com a dramaturg. I aquí hem de discrepar, novament, de les 
versions oficials. Segons elles, tota trajectòria de Benet seria un constant anar i 
venir entre dos pols: després de l’evasió que significava La desaparició de Wendy, 
Revolta de bruixes vindria a enllaçar amb una línia major, tradicional, del nostre 
autor, és a dir, Berenàveu a les fosques. Jo penso, molt al contrari, que l’evolució 
dramatúrgica de Benet és marcada per una línia única en la qual cap obra no 
significa un retrocés respecte de cap de les anteriors, ni una alternança de camins: 
o que, si de cas, si es produeix una fissura en aquesta evolució, aquesta tindrà lloc 
ara precisament, és a dir, a conseqüència de Revolta de bruixes. 

 
Contra què o contra qui es revolten les bruixes de Benet? A què ve aquest títol tan 
rotund? Anem per parts. La primera cosa que ens crida l’atenció en aquesta obra 
és la seva estructura dramàtica, que no té precedents en la producció del nostre 
autor. En efecte, Revolta... és la primera obra de Benet en la qual s’utilitza una 
estructura espacio-temporal completament tancada, i en la qual, a més, la durada 
de l’acció coincideix amb la de la representació. En segon lloc, malgrat l’ús d’un 
llenguatge de naturalitat tenaçment elaborada, l’organització de les accions 
dramàtiques està sotmesa a una convencionalitat evident. En tercer lloc, Benet es 
val, a l’hora d’estructurar els diàlegs, d’una circumstància que es dóna en la vida 
real però que no es pot donar mai en el teatre, ni tan sols en el més naturalista, 
com són els diàlegs de diversos grups de personatges produint-se al mateix  
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temps, com una manera més de forçar, precisament, la seva pròpia 
convencionalitat. 

En quart lloc, Benet prescindeix del desenrotllament psicològic dels personatges, 
tan car en aquest tipus de teatre. Des del primer moment –inclosa la tria del seu 
nom– els personatges han quedat definits, gairebé com abstraccions. Allò que els 
passa després no és mai una conseqüència de la seva psicologia, sinó una 
demostració de les seves característiques. I el conflicte de Revolta de bruixes és, 
en última instància, el conflicte de tot el teatre de Benet: el compromís, la raó, la 
realitat, davant la por, l’evasió, la fantasia.  

 

Jo crec que Benet no es proposa a Revolta de bruixes experimentar res, sinó 
constatar –o poetitzar– alguna cosa en què, conscientment, creu: la raó, sola –
l’individu– fracassa enfront del mite –l’inconscient col·lectiu, la desraó, el grup–; hi 
ha una absoluta incapacitat per integrar-se en la col·lectivitat per part de l’individu 
‘raonable’, i integrant-se, contribuir a transformar-la. 

Rodolf Sirera 

fragments de “La revolta de les bruixes imprudents: 
Notes per a una primera lectura del teatre de Josep M. Benet.” 

Els Marges, 22/23. 1981. 
  



 

temporada 2016/17 
 www.teatrelliure.cat 

9

l’autor 

Josep Maria Benet i Jornet 
Barcelona, 1940 

És dramaturg i guionista. Entre 1962 i 1966 estudia 
Filosofia i Lletres, branca de Romàniques, a la 
Universitat de Barcelona. Entre 1974 i 1981 va exercir 
com a professor de literatura dramàtica a l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Ha publicat, a revistes i diaris, 

articles sobre literatura i, en menor grau, sobre altres temes. El seu teatre, 
d'inspiració realista, es basa, sovint, en tècniques d'origen literari (fulletó, ciència-
ficció, còmic, etc). Ha conreat també el teatre infantil (Supertot, 1976; El somni de 
Bagdad, 1977; Carlota i la dona de neu, 1992, etc.). Des del 1975 ha estat 
guionista, a més, de serials televisius (amb Nissaga de poder va ser guardonat 
amb el premi de la Institució de les Lletres Catalanes en l'apartat de guions 
audiovisuals, juntament amb la resta de guionistes) amb un gran èxit d'audiència.  

Va ser cofundador de la revista Els Marges, on ha col·laborat com a crític literari, 
com també als diaris El Noticiero Universal, El Correo Catalán, El Diari de 
Barcelona, Avui i El País, i a la revista Serra d’Or. 

L'any 2010 va publicar les memòries Material d'enderroc. 

textos de teatre 

1963 Una vella, coneguda olor. Premi Josep M. de Sagarra 1964. 

1964  Fantasia per a un auxiliar administratiu. Premi Ciutat de Palma, 1967. 

1965-66 Cançons perdudes (Drudània). 

1966-68 Marc i Jofre o els alquimistes de la fortuna. Premi Crítica Serra d’Or, 1970.  

1968-69 La nau.  

1970  L’ocell Fènix a Catalunya o alguns papers de l’auca.  
Taller de fantasia (La nit de les joguines). 

1970-71 Berenàveu a les fosques. Premi Ciutat de Sabadell 1971.  

1973  Tedi de febrer.  
 La desaparició de Wendy.  

Supertot. 

1974  A la clínica (Apunt sobre la bellesa del temps-1).  

1971-75 Revolta de bruixes. 
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1975 Helena a l’illa del baró Zodiac.  
 El somni de Bagdad.  

1976 Dins la catedral (Josafat).  
  Rosa o el primer teatre. Ampliada i revisada el 1984.  

1976-79 Quan la ràdio parlava de Franco. Escrita amb aportacions de Terenci Moix. 

1977 La fageda (Apunt sobre la bellesa del temps-2).  

1977-78 Descripció d’un paisatge.  

1979 Elisabet i Maria. 
Baralla entre olors. 

1979-84 El manuscrit d’Ali Bei. Premi Societat General d’Autors 1984. Premi Crítica 
Serra d’Or 1986.  

1983 El tresor del pirata negre.  

1985-88 Ai, carai!  

1987 Història del virtuós cavaller Tirant lo Blanc.  

1989 Desig. Premi Crítica Serra d’Or 1989. Premi Nacional de Literatura 
Catalana a l’autor de la millor obra de teatre feta pública durant els anys 
1988, 1989 i 1990. 
Dos camerinos (Apunt sobre la bellesa del temps-3). 

1990-91 (Carlota i la dona de neu) La història de Carlota quan se’n va anar a salvar 
el seu amic de les mans de la dona de neu.  

1990-92 Fugaç. 

1992-93 E.R. Premi Crítica Serra d’Or 1994. Premio Nacional de Teatro 1995. Premi 
Rojas de Toledo al millor text d’autor espanyol viu estrenat el 1996, Premi 
Celestina al millor autor espanyol estrenat a Madrid el 1996. Ventura Pons 
en fa una versió cinematogràfica titulada Actrius el 1997 que obté el premi 
especial del jurat i el premi al millor guió al XXXVII Festival Internacional de 
Cine y Televisión de Cartagena (Colòmbia).  

1993 Alopècia, dins l’espectacle Homes de la companyia T de Teatre 

1994-95 Testament. Ventura Pons en fa una adaptació cinematogràfica titulada 
Amic/Amat el 1999, que obté el premi Delfín de Plata al Festival de Cine de 
Troia (Portugal) del mateix any. 

1996 El gos del tinent.  

1997 Confessió.  
Precisament avui.  
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1998  Olors.  

1999-00 Això, a un fill, no se li fa. 

2000 Petit regal a un pare (Apunt sobre la bellesa del temps-4).  

2000-01 L’habitació del nen (Les tretze de la nit). Premi Max 2003 a la millor obra 
escrita en català.  

2002  Tovalloles de platja (Apunt sobre la bellesa del temps-5).  

2002-04 Salamandra.  

2004  La Ventafocs (Potser sí, potser no). 

2008  Soterrani. 

2010  Dues dones que ballen. 

2013  Com dir-ho? 

guions per a televisió 

1978  Un somni i mil enganyifes. 
1980  La senyora Llopis declara la guerra. 
1981  A través del celobert.  
1982  Vídua però no gaire. 

 Recordar, perill de mort. 
Digui, digui: ‘Una hora en blanc’ i ‘L’avinguda del desastre’. 

1985  Gerani a l’hivern. 
1994  Poble Nou. 
1995  Pedralbes Centre.  
1995-96 Rosa. 
1996-98 Nissaga de poder. 
1998-00 Laberint d’ombres. 
1999-00 Nissaga/L’herència. 
2000  Rias Baixas. 
2000-07 El cor de la ciutat. 
2002  Mirall trencat. 
2005-10 Ventdelplà. 
2005-16 Amar es para siempre. 
2006-07 Mar de fons. 
2008  Zoo. 
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guardons destacats 

1995 Premio Nacional de Teatro. 
1998 Premi de la Institució de les Lletres Catalanes de guions audiovisuals. 
1997 Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
2010 Premi Max d'Honor. 
2012 Premi Max al millor autor teatral en català i a la millor producció en català. 
2013 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. 
2016 Medalla d'Honor de la SGAE. 
 

més informació http://www.imdb.com/name/nm0070932/ 
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/josep-m-benet-i-jornet 
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el director 

Juan Carlos Martel Bayod 
Barcelona, 1976  

Llicenciat en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de 
Barcelona. Actualment és membre de l’Equip de 
Direcció Artística del Teatre Lliure de Barcelona. 
Durant els seus estudis a l’Institut del Teatre és becat 
al 2002 per participar a la Scuola Europea per l’Arte 
dell’Attore a Pisa i al 2004 per finalitzar els seus 

estudis al Rose Bruford College de Londres. Al 2005 amplia la seva formació a 
l’Obrador Internacional de la Sala Beckett amb mestres com José Sanchis 
Sinisterra o Martin Crimp. El mateix any és escollit membre del Projecte Bilbao 
Arriaga Teatroa impulsat per Lluís Pasqual. Al 2008 viatja a Buenos Aires per tal 
de formar-se amb Rafael Spregelburd i Alejandro Tantanian. Al 2013 és escollit 
membre del Lincoln Center Theater Lab de Nova York, on coincideix amb Edward 
Albee, John Guare, Sarah Ruhl o Suzan Lori Parks entre molts altres. El 2014 rep 
el Premi Butaca al millor espectacle per a públic familiar per Moby Dick, un viatge 
pel teatre. 

direccions escèniques 

Atemptats contra la seva vida, de Martin Crimp. Sala Beckett, 2005. 
Push Up, de Roland Schimmelpfennig. Sala Beckett, 2006. 
L’olor sota la pell, de Marta Buchaca. Sala Beckett, 2007. 
Gos is a dj, de Falk Richter. Festival Grec de Barcelona, 2007. 
Històries de família, Biljana Srbljanovic. Obrador Internacional d’Estiu 2007. 
Passi el que passi saludeu, de Marta Buchaca. Obrador Internacional d’Estiu 2007. 
Només sexe, de Daniela Feixas. Teatre Gaudí Barcelona, 2008. 
El lleig, de Marius von Mayenburg. Teatre Tantarantana, 2008. 
Set nenes jueves, de Caryl Churchill. La Nau Ivanow, 2009. 
Camp de batalla, de Matei Visniec. La Nau Ivanow, 2009. 
La marató de Nova York, de Edoardo Erba. Teatre Villarroel, 2010. 
L’espera, de Remo Binosi. Teatre Lliure, 2011. 
La tempesta, de August Strindberg. Teatre Lliure, 2013. 
Moby Dick, un viatge pel teatre de Marc Artigau. Teatre Lliure, 2013. 
Joc de miralls, d’Annie Baker. Teatre Lliure, 2015. 
La serva padrona, de G. B. Pergolesi. Teatre de Sarrià, 2015. 
L’inframón, de Jennifer Haley. Teatre Lliure, 2016. 
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els intèrprets 

Chantal Aimée 

Actriu llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona. Ha fet stages amb Carol Rosenfeld al HB Studio de Nova York, Núria 
Espert, Stuart Hopps a la Lambda School de Londres i Franco di Francescantonio. 
Ha treballat, entre d’altres, sota la direcció de Núria Espert, Xavier Albertí, Pere 
Sagristà, Manel Dueso i Joan Castells. D’entre els seus treballs destaquen la 
participació en Criatures, dir. David Plana; Macbeth, dir. Calixto Bieito; El sopar 
dels idiotes, dir. Paco Mir; L'oficiant del dol, dir. Carlota Subirós; La ópera de 
cuatro cuartos, dir Calixto Bieito; J.R.S. (de dotze anys), dir. Manuel Dueso; 
Homenatge a Catalunya, dir. Josep Galindo; Hombres, dir. Sergi Belbel. El 2005 
entra a formar part de la companyia Teatre Lliure on participa en Ricard 3r i 
Otel·lo, i en l’explotació en gira de Santa Joana dels escorxadors. També va 
formar part del repartiment d’Arbusht, dir. Àlex Rigola i d’El dúo de la Africana, de 
Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé. Va formar part també del repartiment de La torre de 
La Défense, de Copi, dir. Marcial di Fonzo Bo; 2666 de Roberto Bolaño, El 
buñuelo de Hamlet, dir. Àlex Rigola; Dia de partit de David Plana, dir. Rafel Duran; 
Rock’n’roll, de Tom Stoppard, dir. Àlex Rigola; El Bordell, de Lluïsa Cunillé, dir. 
Xavier Albertí; Dead Cat Bounce, de Chris Kondeck; Nixon-Frost, de Peter 
Morgan, dir. Àlex Rigola; Gata sobre teulada de zinc calenta, de Tennessee 
Williams, dir. Àlex Rigola; The End, d’Àlex Rigola, i Tu no surts a la foto, d’Enric 
Nolla, dir. Antonio Simón.En televisió ha participat en diverses sèries com La 
Grand Battre(TV3 i TF1), Laberint d’ombres, Jet Lag, Majoria absoluta, Kubala, 
Moreno i Manchón,  (TV3) i Hospital Central (Vídeomedia). I en cinema ha treballat 
sota la direcció de Francesc Bellmunt (Rateta rateta), Siegfried Monleón (L’illa de 
l’holandès), Cesc Gay (En la ciudad) i Patxi Barco (El final de la noche) i Lucile 
Hadzihalilovic (Évolution), entre d’altres. 

Àurea Márquez 

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. La seva àmplia 
carrera abasta tant el teatre com cinema i televisió. Des del 2006 ha participat 
entre d’altres als muntatges Els estiuejants, de M. Gorki, dir. C. Subirós; Dimonis 
de L. Norén, dir. L. Barba; Tornar a casa, de H. Pinter, i Conte d’hivern, de W. 
Shakespeare, dir. F. Madico; Saló-Primavera, de L. Cunillé i P. Zarzoso, dir. L. 
Barba; Hedda Gabler, de H. Ibsen, dir. P. Carrió; Dublin Carol, de C. McPherson, 
dir. Manel Dueso; Mort de dama, de L. Villalonga, dir. R. Duran; Informe per a un 
policia volador, de M. Sarrias, dir. M. Casamayor; La música segona, de M. Duras,  
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dir. L. Barba; Vida privada, de J. M. de Sagarra, dir. X. Albertí; Pedra de tartera, de 
M. Barbal, dir. Lurdes Barba; L’habitació blava, de D. Hare, dir. D. Selvas; Victoria 
Falls, de S. Simó; Dispara / Agafa Tresor / Repeteix, de M. Ravenhill, dir. J. M. 
Mestres; Barbablava, l’esperança de les dones, de D. Loher, dir. L. Barba; Mata’m, 
de Manel Dueso; Vilafranca, de Jordi Casanovas, i Boges, de J. Pascual Abellán, 
dir. J. Maria Segura. Ha format part també del repartiment de diverses sèries de 
televisió, com Laberint d’ombres, El cor de la ciutat, Majoria Absoluta, Ventdelplà o 
Kubala, Moreno i Manchón. En cinema destaca la seva participació en En la 
ciudad, de Cesc Gay, i el 2005, al telefilm Para que nadie olvide tu nombre, de 
César Martínez i en diverses tvmovies. 

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 en els muntatges 
Hamlet, de William Shakespeare, dir. Pau Carrió; 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. 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 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  
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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). 

 
La Kompanyia Lliure 

 

El projecte, iniciat la temporada 2013/14, estrena formació per als pròxims 3 anys. 
Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri, Eduardo Lloveras, 
Andrea Ros, Joan Solé i Júlia Truyol són els nous integrants de La Kompanyia 
Lliure. Tenen entre 20 i 30 anys i van ser triats al mes de març per un jurat de 9 
professionals vinculats d’una manera o altra al Lliure i la direcció artística d’aquest 
teatre, després d'haver passat tres setmanes d'intenses sessions de treballs i una 
audició final.  

Aquesta temporada seran protagonistes, tot junts o separats –i en solitari o 
acompanyats d’altres intèrprets– dels muntatges següents. 

In memoriam. La quinta del biberó 
creació i direcció Lluís Pasqual 
Montjuïc. del 14 d’octubre al 13 de novembre 
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Revolta de bruixes 
de Josep Maria Benet i Jornet direcció Juan Carlos Martel Bayod 
Montjuïc / Espai Lliure. del 2 de novembre al 4 de desembre 

Moby Dick, un viatge pel teatre 
dramatúrgia Marc Artigau  direcció Juan Carlos Martel Bayod 
imatges i espai escènic Frederic Amat 
Montjuïc. del 14 de gener al 12 de febrer 
 

 

Així mateix, durant els mesos de maig i juny del 2017 La Kompanyia Lliure 
començarà a preparar un muntatge nou, encara per determinar, que es 
representarà previsiblement a mitjans de juliol 2017 al Lliure, en el marc del 
Festival Grec de Barcelona 2017. 

A banda de l’activitat vinculada als espectacles, els membres de La Kompanyia 
Lliure participaran també durant la temporada 2016/17 en tallers dedicats a 
aspectes que vinculen el treball actoral amb la realitat present. 

En l’àmbit de la inclusió social, durant el mes de maig del 2017 l’actriu anglesa 
Kelly Hunter i l’actor Greg Hicks (vinculat a la Royal Shakespeare Company) 
prepararan La Kompanyia Lliure per interpretar La tempestad de Shakespeare 
amb infants amb Trastorn de l’Aspecte Autista (TEA), a partir del Heartbeat 
Method ideat per ella mateixa. Una coproducció Teatre Lliure i Flute Theater que 
compta amb el suport del British Council i amb la col·laboració de Fundació Damm 
i Fundació Banc Sabadell.  

En l’àmbit de l’escriptura escènica contemporània, el director Pablo Messiez, 
Premi Max 2016 a la Millor Direcció d’Escena per La piedra oscura (un espectacle 
que es va poder veure a Gràcia el febrer del 2016), treballarà amb La Kompanyia 
Lliure diversos aspectes de l’expressió emocional en escena. 

En el marc de la xarxa Mitos 21, de la qual forma part aquest teatre des de l’any 
2012, La Kompanyia Lliure participarà en el projecte Topographies of Paradise, en 
el qual treballarà la crisi dels refugiats sirians a partir del testimoni directe d’experts 
i creadors. Durant dues setmanes, diversos teatres de la xarxa plantejaran 
escenaris que puguin conformar un futur espectacle. 

 

són col·laboradors de La Kompanyia Lliure  


