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Teatre Lliure Gràcia - 28 de maig, 3 i 4 de juny 

MEMÒRIA EUROPEA. II REPÚBLICA ESPANYOLA 

Fragments de converses (epistolari Toldrà – Clausells) 
dramatúrgia i direcció Rosa Novell 
 

intèrprets 
Queco i Rosa Novell 
violí Ariadna Padró / piano Emili Blasco / soprano Maria Lluïsa Muntada 
 
 

 

producció Bohèmia's produccions 

amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 
espectacle en català 
durada 1h. 30’ sense pausa 

 

horari a les 20:30h. 

preu 13,45€ 
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Les cartes entre Eduard Toldrà i Manuel Clausells escrites entre el 1926 i el 
1935 donen idea del món cultural musical que es vivia a Barcelona. Eduard 
Toldrà, músic, violinista, compositor i director d'orquestra, era amic íntim de 
Manuel Clausells, que era el que ara anomenaríem un "gestor cultural". Era 
"l'home dels encerts" com escriu Toldrà. Secretari i ànima de l'Associació 
Música Da Camera, programava concerts i impulsava trobades i obres que 
esdevindrien importants, com ara el cas d'El giravolt de maig. En 
commemoració del 50è. aniversari de la mort d'Eduard Toldrà, ens ha semblat 
una manera de recordar-los i homenatjar-los. A tots dos.  
Manuel Clausells era el nostre avi.  

Rosa i Queco Novell 
 
 

 

Aquest espectacle es va estrenar el 31 
de maig de 2012 a l’Auditori Eduard 
Toldrà de Vilanova i la Geltrú, amb el 
suport de l'Ajuntament d’aquesta 
localitat. 

 

 
 

 

 

més informació Eduard Toldrà i la generació dels 20 
http://www.inehca.org/arxius/dialegs/Koontz%20-%20Eduard%20Toldra15031627.pdf 



 

temporada 2012/2013 www.teatrelliure.cat 4 

Eduard Toldrà i Soler 
(Vilanova i la Geltrú, 1895 - Barcelona, 1962) 

Músic i compositor, va ser una de les figures més 
importants de la música catalana de mitjan segle 
XX. Ha estat considerat el gran arquitecte del 
renaixement musical català dels anys 20.  

A banda de la seva faceta de compositor, també va 
ser un violinista excel·lent, fundador del Quartet de 
corda Renaixement, que durant una reeixida 
dècada va actuar per Catalunya, l’Estat espanyol i 
per diverses capitals europees. Va fer de professor 
de violí i de direcció d'orquestra a l'Escola Municipal 
de Música de Barcelona, on s'havia format 
musicalment. I del 1944 fins a la seva mort va ser 

director titular de l'Orquestra Municipal de Barcelona. 

Toldrà va marcar la seva personalitat en tots els camps de la música i, a més, 
va ser un destacat diletant en altres vessants de la cultura, que va practicar 
remarcablement: va escriure, dibuixar, va ser un actor consumat i va conrear 
intensament la filosofia i l'humor per la via oral i escrita. 
 

 
 

Manuel Clausells i Vilasaló 
(Barcelona, 1889 – 1936) 

Soci fundador de l’Associació d’Amics de la 
Música. Com a membre de l’Associació Música 
da Camera, es cuida ininterrompudament fins al 
1936 de tota l’organització. L’èxit del seu 
funcionament es deu a la seva intel·ligència i 
sensibilitat a l’hora d’elaborar quasi tots els 
projectes de dalt a baix.  

La seva inesperada i tràgica mort l’any 1936 va 
significar la mort de l’Associació. Ningú no va 
instar la continuïtat de l’entitat ni llavors ni 
després de la guerra. 
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Rosa Novell 

Nascuda a Barcelona i llicenciada per la 
Universitat Autònoma de Barcelona en Literatura 
Catalana Contemporània. Ha intervingut com 
actriu en nombroses obres de teatre. Recentment 
destaca, entre altres, la seva participació en Els 
missatgers no arriben mai, de Biel Mesquida (que 
també dirigeix); Un fràgil equilibri d’E. Albee, dir. 
Mario Gas; Fedra, de Racine, dir. Joan Ollé; El 
Misantrop de Molière; La Marquesa Rosalinda, de 
Valle-Inclán; Oh els bons dies!, de Samuel Beckett 
dir. Sergi Belbel; Zona Zero, de Neil LaBute; Casa 
i jardí, d’Alan Ayckbourn; Restauració i Greus 
qüestions, d’Eduardo Mendoza, o Coriolà, de 

William Shakespeare. En cinema, ha participat en pel·lícules com El pasajero 
clandestino, d’Agustí Villaronga; Libertarias, de Vicente Aranda; El perquè de 
tot plegat, de Ventura Pons; o El año del diluvio, de Jaime Chávarri. En televisió 
ha treballat com a intèrpret a La Dame de Monserau, Desàtate/Deslliga’t, 
Majoria absoluta, Nissaga de poder, Crims o Un corazón solitario, entre 
d’altres.  

També ha dirigit Maria Rosa d’Àngel Guimerà, Greus qüestions d’Eduardo 
Mendoza, Fi de partida, de Samuel Beckett, Les dones sàvies de Molière o El 
dia del profeta de Joan Brossa.  

Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen: la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya, els premis Butaca a la millor interpretació per 
La noche de Molly Bloom de J. Joyce i per La plaça dels Herois de Thomas 
Bernhard, el Premi Nacional d’Interpretació de la Generalitat de Catalunya per 
La Marquesa i el Premi de la Crítica i Premi de l’Associació d’Actors i Directors 
de Catalunya a la millor interpretació per La senyora Florentina i el seu amor 
Homer de Mercè Rodoreda. 
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Queco Novell 

Periodista que, amb els anys, ha anat 
esdevenint aprenent d'actor. Com a 
periodista ha treballat a TVE-Catalunya. 
Com a periodista/actor és fundador del 
programa de ràdio Minoria Absoluta, que 
durant 9 anys es va emetre a RAC1 i 
que va rebre guardons com ara el 
Premio Ondas de ràdio, el Premi Ciutat 
de Barcelona de mitjans de 

comunicació, Premi Òmnium Cultural de ràdio o Premi Ciutat de Girona, entre 
d'altres.  

Com a actor ha participat als programes La Cerezas de TVE, Mire Usté 
d'Antena3, 7 de Nit i Set de Notícies, a TV3, i Polònia (Premi Ondas 2007) i 
Crackòvia, igualment a Televisió de Catalunya. En teatre, forma part de l’equip 
de La família irreal, de la productora Minoria Absoluta i la companyia Dagoll 
Dagom. 


