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si mireu el vent d’on ve 
comfort me with apples 

de Nell Leyshon 

direcció Fernando Bernués 

 



 

temporada 2017/18 www.teatrelliure.cat 2

 

 

La Irene és la mestressa d'una finca dedicada al cultiu de pomes, on viu amb el 
seu fill. La seva filla se'n va anar fa molt de temps i n'ha perdut el contacte. Una 
tardor, ella torna i es desencadena aquest relat sobre la maduresa i els canvis 
de l'Anglaterra rural d'avui. El signa una de les dramaturgues més reconegudes 
del panorama britànic actual.

 

Comfort Me With Apples és la segona peça teatral de Nell 
Leyshon. Publicada l’any 2005 per Oberon Books, es va 
estrenar l’octubre del mateix any al Hampstead Theatre de 
Londres dirigida per Lucy Bailey, amb Anna Calder-Marshall 
(Irene), Helen Schlesinger (Brenda), Peter Hamilton Dyer 
(Roy) i Alan Williams (Len). 

 

 

més informació https://www.oberonbooks.com/comfort-me-with-apples.html 
https://www.theguardian.com/culture/2005/oct/25/theatre.art 

 

Aquest espectacle forma part del mapa En convivència, com també:  

EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS 
dramatúrgia i direcció Pablo Messiez 
cia. La Kompanyia Lliure 
Montjuïc - 16/02 a 11/03 

WATCHING PEEPING TOM 
creació i direcció Alícia Gorina 
cia. Indi Gest 
Gràcia - 2 a 4/03 

EL SISTEMA SOLAR 
de Mariana de Althaus direcció Carol López 
Gràcia - 21/03 a 15/04 
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Montjuïc – del 14 de febrer al 18 de març 

Si mireu el vent d’on ve 
Comfort Me With Apples 
de Nell Leyshon direcció Fernando Bernués 
 

 

intèrprets Claudia Cos Linda / Eduard Farelo Len / Laura López Brenda / 
Lluís Marquès Roy / Emma Vilarasau Irene 
 

 

traducció de l'anglès Marc Rosich / escenografia Max Glaenzel / vestuari Ikerne 
Giménez / caracterització Eva Fernández / il·luminació Juan Gómez-Cornejo 
(a.a.i) / so Igor Pinto 
 

 

ajudanta de direcció Ester Nadal / ajudant d'escenografia Josep Iglesias / 
ajudanta de vestuari Maria Albadalejo 
 

 

mobiliari Jorba Miró / confecció de vestuari Tytti Thursberg i Goretti Puente / 
acabats María Calderón 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments Vivers Casa Paraire 

 

 

espectacle en català 
durada aproximada 1h. primera part / 20' pausa / 1h. segona part 

sobretítols en castellà i anglès el dissabte a partir del 24/02 
23/02 funció accessible per a persones amb discapacitat auditiva i/o visual 

25/02 col·loqui amb la companyia després de la funció 

 
seguiu #SiMireuelVentdOnVe al twitter  
 

 

horaris 20:30h. de dimarts a divendres / 19h. el dissabte / 18h. el diumenge 
preus 26,50€ / 24€ compra avançada / 22,50€ amb descompte / 16,50€ Tarifa Plana 

Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 13,50€ Carnet Jove, -30 
i tarifa Última Fila 
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Tolstoi té raó, vaig pensar... Quan vaig acabar per primera vegada Si 

mireu el vent d'on ve, vaig recordar el cèlebre principi d’Anna Karenina: "Totes 
les famílies felices s’assemblen les unes a les altres; però cada família infeliç té 
un motiu especial per sentir-se desgraciada”... La fortuna va voler, ja fa mesos, 
que una llibretera em recomanés Color de llet, de Nell Leyshon ‒no us la 
perdeu‒; la fortuna va voler que, a la solapa de la novel·la, hi parlessin de la 
seva feina com a dramaturga i hi ressenyessin Comfort Me With Apples. També 
va voler la fortuna que, per aquelles dates, l’Emma Vilarasau m’hagués 
proposat tornar a treballar junts amb un text per a ella i una actriu jove, la 
Claudia Cos, que es va oferir a fer una traducció ràpida de l’original... I la 
poderosa escriptura de Nell Leyshon ens va portar a les mans un drama d’una 
bellesa radical i d’una poètica desolada, tensat en tot moment per la pulsió 
supersticiosa, inclement, fràgil i alhora manipuladora, d’un dels personatges 
femenins més complexos, rotunds i fascinants que he llegit mai. "Podria 
protagonitzar un Shakespeare ‒vaig pensar‒ ...o potser un Txékhov...". En 
realitat, crec que és un text ferit bellament per tots dos. No us vull avorrir més 
(en general, practico la petita litúrgia de no parlar ‒escriure‒ de les funcions; si 
en són ‒o som‒ capaços, es revelaran en escena...). La fortuna ens va tornar a 
gronxar i el Lliure va acollir la producció de Si mireu el vent d'on ve. És honest 
reconèixer que de vegades som, si més no teatralment, molt afortunats... 

Fernando Bernués 
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l’autora 

Nell Leyshon 
Somerset, 1962 

Nell Leyshon és novel·lista i autora 
teatral. La seva primera novel·la, Black 
Dirt, va ser candidata al Premi Orange i 
finalista del Premi Commonwealth. La 
tercera novel·la, Color de llet, la va 
publicar Penguin el maig del 2012 i, des 
d’aleshores, s’ha traduït a molts idiomes. 
A França, va obtenir el reconeixement 
amb el Premi de la Union Interalliée i va 

ser nominada per al Premi Femina. A Espanya va ser Libro del Año. El 2015 va 
publicar la quarta novel·la, Memoirs of a Dipper. 

La primera obra teatral de Nell va quedar en segona posició al Premi Meyer 
Withworth. Amb la segona, Comfort Me With Apples, va guanyar el Premi 
Evening Standard a l’obra més prometedora. La mateixa peça la va situar entre 
les candidates al Premi Susan Smith Blackburn i la va fer optar al Premi Olivier. 
Va adaptar Don’t Look Now per a Sheffield i el teatre Lyric Hammersmith 
(Londres). Bedlam és la primera peça teatral escrita per una dona que s’ha 
representat al Shakespeare’s Globe. Ha escrit per al festival Connections del 
National Theatre, el Theatre Newfoundland and Labrador, el Theatre Royal 
Plymouth i la Royal Academy of Dramatic Arts. El seu primer llibret d’òpera va 
ser per a l’Streetwise Opera, una entitat que treballa amb persones sense 
sostre. 

En ràdio ha treballat molt en encàrrecs de Ràdio 3 i Ràdio 4 de la BBC. Amb la 
primera peça de teatre radiofònic va guanyar el Premi Richard Imison. 

Durant molts anys, Leyshon ha treballat amb comunitats desafavorides, 
ensenyant i promovent l’escriptura creativa i la representació. En l’actualitat 
forma part del Comitè de Direcció de la Societat d’Autors. 

 

més informació https://www.nellleyshon.com 
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el director 

Fernando Bernués Gambarte 
Donostia, 1961  

Membre fundador de Tanttaka 
Teatroa i de Tentazioa Produkzioak, 
treballa tant en teatre com en cinema 
i televisió. la seva trajectòria, 
extensa i reconeguda, és ja tot un 
referent de les arts escèniques 
basques. El 2016 va ser director 
artístic de Donostia-San Sebastian - 
Capital Europea de la Cultura. 

Els últims anys ha participat en els espectacles següents: 

2017 Soka de Mikel Gurrea.  
Zuhainpeko Soinuak de Syntorama. Espai escènic.  
La casa de la llave/Giltzadun Etxea de Mada Alderete. Direcció. 

2016 El Florido Pensil neskak/Niñas/Nenes, adaptació del volum homònim d’Andrés 
Sopeña. Codirecció. 
Premis Max. Direcció artística de la gala XIX Premios Max de las Artes 
Escénicas.  
El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, adaptació de Patxo 
Telleria amb Tanttaka Teatroa per a Donostia-San Sebastian 2016 Capital 
Europea de la Cultura. Codirecció amb Iñaki Rikarte.  

2016 Último tren a Treblinka de Patxo Tellería. Idea original, argument i espai 
escènic. 

2015 O Credito / Kreditua de Jordi Galceran. Direcció.  

2015 Muxua / Un beso d’Iban Cotroneo. Direcció.  

2014 Testosterona de Sabina Berman. Direcció.  

2012 El hijo del acordeonista / Soinujolearen semea de Bernardo Atxaga. Direcció.  

2011 No me hagas daño de Rafael Herrero. Direcció.  
Contra el viento del norte de Daniel Glattauer. Direcció.  
Kafka eta Panpina Bidaiaria de Jordi Sierra i Fabra. Direcció.  

2010 La dona justa/La mujer justa de Sándor Márai. Direcció.  

2009 El club de las mujeres invisibles de diversos autors. Vaivén Producciones. 
Direcció.  
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2008 Comida para peces de Javier de Dios. Direcció.  
Tatami d’Alberto Olmos. Direcció.  

direccions de cinema 

2009 Mugaldekoak, llargmetratge codirigit amb Mireia Gabilondo. 

2005 Kutsidazu bidea, Ixabel, llargmetratge basat en la novel·la homònima de 
Josean Sagastizabal. Codirigit amb Mireia Gabilondo.  

direccions de televisió 

2009  Mugaldekoak, sèrie de 13 capítols. Codirecció amb Mireia Gabilondo, 
Carlos Zabala i Eneko Olasagasti. 

2005-08 Mi querido Klikowsky, sèrie coproduïda per La Tentación i Globo Media 
per a Euskal Telebista.  

2005 Kutsidazu bidea, Ixabel, minisèrie de 5 capítols basada en la novel·la de 
Josean Sagastizabal. Codirigida amb Mireia Gabilondo. 

2003-05 Martin, sèrie de 39 capítols coproduïda per La Tentación i Globo Media 
per a Euskal Telebista. 

 

més informació http://www.tanttaka.com 
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els intèrprets 

Claudia Cos 

Formada al Col·legi del Teatre de Barcelona, va estudiar també a l’HB Studio 
de Nova York, a l’Actor ‘s Temple de Londres i al Minsk Theatre, a Bielorússia. 
Ha seguit cursos professionals amb Augusto Fernandez, Fernando Piernas i 
Juan Carlos Corazza, a Madrid. 

En teatre, va debutar a The Ballad of Rory Roe, dirigit per Philippe Hardy, a 
Irlanda (2000). destaquem especialment la seva participació en El sopar dels 
idiotes, dirigit per Juan José Afonso (2010/11). 

Ha treballat en cinema, a les pel·lícules XTREMS d’Abel Folk i Joan Riedweg 
(2009); R.E.C3, de Paco Plaza (2011); Enloquecidas, de Juan Luis Iborra 
(2008); 8 citas, de Romanno i Sorogoyen (2008); Hidden Camara, de Bryan 
Gores (2007); El hilo de Ariadna, de Luís María Ferrandez, i El efecto Rubik, de 
Peris Romano. En televisió, ha participat en les sèries Ventdelplà i Mar de fons 
(TVC), R.I.S i Los Serrano (Tele5) i S.M.S. (La Sexta TV). 

Eduard Farelo 

Actor de cinema i televisió, treballa també en doblatge. Entre els seus últims 
treballs teatrals destaquem Hamlet, de W. Shakespeare, dir. Pau Carrió; 
Absurds i singulars, d’Alan Ayckbourn, dir. Joan Peris; Frank V (Opereta d'una 
banca privada), de Friedrich Dürrenmantt, dir. Josep Maria Mestres; Joc de 
miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel i Cels, de Wajdi Mouawad, dir. 
Oriol Broggi. Ha participat també als espectacles Celebració, de Harold Pinter, 
dir. Lluís Pasqual; Les tres germanes, d’A. Txékhov, dir. Carlota Subirós, i 
Poder absoluto, de Roger Peña i Carulla; Les dones de Traquis, de Sòfocles, 
dir. Pere Alberó; T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré!, de Joe Pietro, dir. 
Esteve Ferrer; Ronda de mort a Sinera, de Salvador Espriu, dir. Ricard Salvat; 
Glengarry Glen Ross, de David Mamet, dir. Àlex Rigola; Marie i Bruce i La 
febre, de Wallace Shawn, dir. Carlota Subirós; Les falses confidències, de 
Marivaux, dir. Sergi Belbel, Pels pèls, de Paul Pörtner, dir. Abel Folk; L’home, la 
bèstia i la virtut, de Luigi Pirandello, dir. Pep Pla, i Coral Romput, de V. A. 
Estellés, dir. Joan Ollé, i a Marburg, de Guillem Clua, dir. Rafel Duran.  

En televisió ha participat en les sèries Secrets de família, Nissaga de poder, 
Jet-Lag, Des del balcó, Psico-Express, El comisario, Majoria absoluta i, més 
recentment, Ventdelplà, ¿Hay alguien ahí?, Ángel o Demonio, Toledo, Polònia, 
Niños Robados i Com si fos ahir, i al programa Oh Happy Day. També ha 
col·laborat en les Tvmovies Extrems, dir. Abel Folk (2008); Adivina quién soy, 
dir. Enrique Urbizu (2006); Mobbing, dir. Sonia Sánchez (2006); Des del balcó, 
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dir. Jesús Garay (2001); El príncep de Viana, dir. Silvia Quer (2001); Cabell 
d’Àngel, dir. Enric Folch (2001); Laia, dir. Jordi Frades (1995). En cinema ha 
treballat a X3 3D, Xperimenta el miedo, dir. Sergio Vizcaino (2011); No habrá 
paz sin malvados, dir. E. Urbizu (2010); Cruzando el límite, dir. Xavi Giménez 
(2009); Ingrid/myspace, dir. Eduard Cortés (2008); Eloise, dir. Jesús Garay 
(2008); Sevigné, dir. Marta Balletbò-Coll (2004); Coses que passen, dir. Enric 
Folch (1997); Parella de tres, dir. Antoni Verdaguer (1995); Síes y noes, dir. 
Enric Folch (1994); Que t’hi jugues Mari Pili, dir. Ventura Pons (1989), entre 
altres films. 

Laura López 

Actriu fonamentalment de teatre, en els últims anys ha participat, entre altres, 
als espectacles següents: Esquivel! Una comèdia estereofònica, de Llàtzer 
Garcia (2010); Pessoa, o que o turista deve ver, de Fernando Pessoa, dir. Joan 
Fullana (2011); Groucho me enseñó su camiseta, de Manuel Vázquez 
Montalbán, dir. Damià Barbany (2011); Now The Field Is Open, d’Arne Köhler, 
dir. Eleonora Herder (Assaig Obert sobre Coriolà, 2012); Ens hauríem d'haver 
quedat a casa, de Llàtzer García (2012); Monsieur Apeine vol fer amics i desitja 
coneixe'ns, de Pablo Rosal (2013); La pols, de Llàtzer Garcia (2014); 
Carroussel de Francesc Serés, Imma Monsó, Josep Maria Fonalleras, Màrius 
Serra i Marta Rojals (2015); Sota la ciutat de Llàtzer Garcia (2016), i Barbes de 
balena d’Anna Maria Ricart, Ariadna Cabiró i Mònica Bofill. (2017) 

Lluís Marquès 

Llicenciat en interpretació per l’Institut del Teatre. Debuta amb el musical de 
Dagoll Dagom Els Pirates, sota la direcció de Mari Genestar. Ha participat en 
els muntatges Baal, pell de rinoceront, d’Oriol Estefanell; I una polla, una 
producció de microteatre dirigida per Miki Esparbé; No pujaràs a l’àtic, de 
Daniela Feixas i Jumon Erra; Alguien que apague la luz, de Sílvia Navarro, i 
Lucrecia, de Sergi Marí, Premi Crítica Serra d’Or al millor espectacle de la 
temporada de 2014/15; In memoriam. La quinta del biberó, creada i dirigida per 
Lluís Pasqual; Nit de Reis (o el que vulguis) a partir de W. Shakespeare, dir. 
Pau Carrió, i en la lectura dramatitzada de Les tres germanes d’A. Txékhov, dir. 
Lluís Pasqual. 

En l’àmbit audiovisual, ha col·laborat en els films En acabar, dir. Thor 
Echevarría i Guillem Miró; Blue Rai, dir. Pedro B. Abreu; Elias, dir. Clément 
Badin, i Isla bonita, dir. Fernando Colomo, i en el curtmetratges No es lo que 
parece, dir. Alberto Lacasa; Fragor, dir. Marc Clavero i Daniel Vallés; Pastís de 
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carn, dir. Niko Mora; Juguem, dir. Carme Amengual, i Vent maleït, dir. Miguel 
Bosch. 

Emma Vilarasau 

Actriu d’extensa trajectòria en l’escena catalana. Ha estat guardonada amb la 
Creu de Sant Jordi l’any 2015 i el Premi Nacional de Cultura 2017, atorgats pel 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).  

Va debutar als escenaris l’any 1982, al Teatre Lliure, amb Mort, dimoni i carn, 
de Maria Aurèlia Capmany, dirigida per Carme Portaceli. Al Lliure va treballar 
durant un llarg període sota les ordres de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Pere 
Planella, Carme Portaceli i Xicu Masó. El 1990 es posa per primer cop sota la 
direcció de Sergi Belbel a Tàlem, de Sergi Belbel. Posteriorment repetirà a les 
seves ordres a El criptograma de David Mamet (Premi de la Crítica Teatral de 
Barcelona 1998/99); L'habitació del nen, de Josep M. Benet i Jornet (premi Els 
millors de la Ciutat de Tarragona 2003 a la millor interpretació femenina); 
Agost, de Tracy Letts (2010/11); Els dies feliços, de Samuel Beckett (2014); i 
Fedra, de Jean Racine (2015).  

Destaquem, entre altres, la seva participació en Un tramvia anomenat desig de 
Tennessee Williams, dir. Manuel Dueso (2000); Les tres germanes d’A. 
Txékhov, dir. Ariel García Valdés (Premi Teatre BCN 2004/05 a la millor actriu); 
Un matrimoni de Boston, de David Mamet, dir. Josep M. Mestres (2005); La 
infanticida de Víctor Català, dir. Josep M. Mestres (2009); Desclassificats, de 
Pere Riera (2011, i premi a Millor actriu del World Fest -Houston International 
Film Festival de 2013 per l’adaptació cinematogràfica); Qui té por de Virgina 
Woolf? d’Edward Albee, dir. Daniel Veronese (2011); Barcelona, de Pere Riera 
(Premi Max 2014 a la millor actriu de teatre i Premi Butaca 2013); Victòria, de 
Pau Miró (2016); Infàmia, de Pere Riera (2016), i Un tret al cap, de Pau Miró 
(2017).  

Ha treballat llargament en televisió, en sèries com Mirall trencat, Un lugar en el 
mundo, Majoria absoluta o Ventdelplà. En cinema, destaquem La fossa, de 
Pere Vilà; Els nens salvatges, de Patricia Ferreira; Cruzando el límite, de Xavi 
Giménez. 

 


