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Jean-Claude Grumberg / Bruno Fornasari 
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Us presentem tres textos per seguir el procés del treball de taula a la lectura 
dramatitzada: El cosidor, Laronda.com i Les tres germanes. Podeu assistir a un 
assaig i a la funció de cada una de les peces! 

 

 
Gràcia - 17, 18 i 19 de novembre 

El cosidor 

#ElCosidor 

A França, entre 1945 i 1952, les dones d'un taller de costura parlen de com van 
viure la segona Guerra Mundial. Tot allò que diuen i tot allò que callen porta al 
mateix carrer: com aprendre a viure després de l'Holocaust. 

intèrprets Clàudia Benito / Raquel Ferri / Carme Fortuny / Jaume Madaula / 
Lluís Marco / Albert Ribalta / Diana Torné / Júlia Truyol / Rosa Vila 

durada aproximada 1h. 20’ sense pausa 

 

 
Gràcia - 1, 2 i 3 de desembre 

Laronda.com 

#LaRonda 

Versió contemporània del clàssic de Schnitzler: en lloc dels soldats i els nobles 
de la Viena del 1900, hi trobarem icones de la nostra actualitat com ara el 
guanyador d'un reality show obligat a fer de gigoló, la professora d'institut 
enamorada del seu alumne i les noietes disposades a qualsevol sacrifici per fer 
carrera. 

intèrprets Joan Amargós / Quim Àvila / Clàudia Benito / Raquel Ferri / 
Eduardo Lloveras / Joan Solé / Júlia Truyol 

durada aproximada 1h. 10’ sense pausa 
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Gràcia - 15, 16 i 17 de desembre 

Les tres germanes 

#LesTresGermanes 

A la Rússia rural, la classe privilegiada és en decadència. Les filles del general 
Prózorov es debaten entre l'ànsia de millora i l'anorreament del tedi. Tres filles, 
tres germanes. 

intèrprets Joan Amargós / Quim Àvila / Clàudia Benito / Oreig Canela / 
Raquel Ferri / Carme Fortuny / Eduardo Lloveras / Jaume Madaula / Lluís 
Marco / Lluís Marquès / Albert Ribalta / David Selvas / Diana Torné / Júlia 
Truyol 

durada aproximada 1h. 30’ sense pausa 

 

 
 

espai escènic i vestuari Alejandro Andújar / il·luminació Pascal Mérat / vídeo 
Carles Tamayo / so Roc Mateu 

El cosidor traducció del francès Neus Bonilla // Laronda.com traducció de 
l’italià Carles Fernàndez Giua / dj Joan Solé // Les tres germanes adaptació 
Joan Oliver 

ajudant de direcció Hèctor Mora Campón 

producció Teatre Lliure 

 

lectures en català 

els textos de cada peça són dins de la sala, a disposició del públic 

 

seguiu #TresLectures i #LaKompanyiaLliure al twitter 

 

col·laboradors de La Kompanyia Lliure Fundació Banc Sabadell i Fundació 
Damm 
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Després de l’èxit del nostre taller per a espectadors que hem programat les 

dues darreres temporades amb el nom d’Els oficis del teatre, hem volgut fer un 
exercici, un experiment que ens permeti continuar aquest diàleg amb el públic. 

Imaginem que l’espectador hagi anat passant pels territoris dels nostres mapes 
i els hagi ocupat tots. N’hi ha un, però, que li pertany a ell tot sol, 
exclusivament: el món on es fabrica les seves pròpies eines com a públic. Un 
món fet de passió però també de coneixement, i en el qual, a més de “veure el 
joguet” cada vegada mostra més interès per saber com està fet per dintre. 

Per aquest motiu, hem programat tres lectures dramatitzades, a la preparació 
de les quals podrà assistir qualsevol espectador. Durant uns dies podrà veure 
com neix un espectacle assistint a una sessió d’allò que en diem treball de taul’ 
en una companyia teatral. Les obres són El cosidor, de Jean-Claude Grumberg, 
Laronda. com de Bruno Fornasari i Les tres germanes d’Anton Txékhov. 

Esperem que, podent mirar una mica el joguet des de l’interior del fet artístic, se 
l’estimi encara més. 

Lluís Pasqual 
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ASSAJAR v. tr.  

|| 1. ant. Sotmetre a prova, aplicar l'experiència a conèixer o a fer una cosa que 
es presenta incerta; cast. probar.  

|| 2. Aplicar o posar en execució provisòriament una cosa per veure si anirà bé, 
abans de fer-ne l'ús definitiu; cast. ensayar, probar.  

|| 3. Posar a algú un vestit o altra peça d'indument, per veure si li està bé (Mall., 
Men.); cast. probar.  

|| 4. ant. Arriscar-se, intentar una cosa que pot dur mal resultat; cast. probar.  

Etim.: del llatí *exagiare ‘pesar’, ‘provar el pes’. 

 

Diccionari català-valencià-balear (DCVB) 
A. M. Alcover i F. de B. Moll 
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els autors 

Jean-Claude Grumberg 
París, 1939 

És autor de teatre i guionista de televisió i 
de cinema. L’escriptor Claude Roy el 
considerava “L’autor tràgic més divertit de la 
seva generació”. Nascut 1939, el seu pare 
va morir essent deportat. Va aprendre a fer 
diverses feines, com ara de sastre, abans 
d’entrar d’actor a la companyia Jacques 
Fabbri. El 1968 comença a escriure teatre 
amb Demain une fenêtre sur rue, seguida 
de Mathieu Legros, Chez Pierrot, Michu, 

Rixe i Amorphe d'Ottenburg. Deixant de banda En r'venant d'l'expo, que narra el destí 
d’una família d’actors que formen companyia durant la Belle Époque, el teatre de 
Grumberg de seguida porta a escena la nostra història i la seva violència. Amb Dreyfus 
(1974), L'Atelier (1979) i Zone libre (1990), compon una trilogia sobre l'ocupació i el 
genocidi. Moltes de les seves peces s’han presentat al Théâtre du Rond-Point: Iq et 
Ox, dirigit per Adel Hakim el 2004; Mon père. Inventaire (lectura dramatitzada feta per 
ell mateix el 2004), Une leçon de savoir vivre, dir. Pierre Arditi el 2002 i el 2003, i Vers 
toi terre promise, dir. Charles Tordjman el 2009. És un dels pocs autors dramàtics 
contemporanis vius de l’escena francesa que s’estudia a l’escola, particularment la 
seva obra L’Atelier (El cosidor). Des del 1999 també ha escrit nombroses peces per a 
joves. 

En cinema, ha estat coguionista de François Truffaut a Le Dernier Métro i guionista de 
Les Années sandwichs; de La Petite Apocalypse, Amen, Le Couperet i Eden à l’Ouest, 
de Costa-Gavras; de Le Plus Beau Pays du monde de Marcel Bluwal (1999), i de Faits 
d'hiver de Robert Enrico (1999). Ha fet també els guions de televisió de Thérèse 
Humberg, Music Hall, Les Lendemains qui chantent, Julien l’apprenti i 93 rue 
Lauriston.  

Al llarg de la seva trajectòria ha rebut nombrosos premis, com ara el Grand Prix de 
l’Académie Française, el Grand Prix de la SACD pel conjunt de la seva obra, el Prix de 
littérature de la Ville de Paris, a banda de 6 premis Molière (3 a millor autor, 2 com a 
adaptador i un a la millor peça de repertori). També ha rebut un Prix du Syndicat de la 
Critique per Vers toi terre promise, i un premi César al millor guió per Amen de Costa-
Gavras. 

més informació 

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Claude-Grumberg 
http://www.franceculture.fr/personne-jean-claude-grumberg.html 
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Bruno Fornasari 

Autor, director i actor diplomat per l’Accademia dei 
Filodrammatici de Milà. Des del 2008 és codirector artístic del 
Teatro Filodrammatici. Té una experiència professional 
trasversal, que va de la prosa a la lírica, al musical i als 
espectacles multimèdia.  

Ha treballat en diverses produccions de la Compagnia Stabile 
del Teatro Filodrammatici i per altres teatres nacionals. Director 
assistent al Teatro Stabile de Brescia, aprofundeix en l’estudi del 
sistema Stanislavski i s’especialitza en la pedagogia actoral 
aplicada al treball de text. L’any 2000 guanya la primera edició 

de la Borsa Lavoro de l’Accademia dei Filodrammatici amb el projecte Raskol de Crim i 
càstig de Dostoievski. 

En teatre musical, col·labora amb Stage Entertainment Italia i Little Star Services com 
a director associat de Mamma Mia! (Teatro Nazionale de Milà i Brancaccio de Roma) i 
porta a terme la versió teatral de Gian Burrasca, amb textos de Lina Wertmuller i la 
col·laboració d’Ezio Frigerio i Franca Squarciapino: un espectacle escollit a la pay-per-
view de Mediaset Premium, transmès per la Rai i per satèl·lit i distribuït en DVD per 
Eagle Pictures. 

Entre les col·laboracions internacionals, a banda de Stage Entertainment, ha dirigit 
l’espectacle Il Bumme, a partir de La vita agra de Bianciardi, un projecte del Festival 
lituà Dekalogas Dialogas en el marc de la Vilnius Ciutat de la Cultura Europea 2009. 

Ha traduït de l’anglès Esperimento Con Pompa Pneumatica i 5 Tipi Di Silenzio de 
Sheilagh Stephenson (Fondazione Sipario Toscana), Terrorismo dels germans 
Presnjakov (Accademia dei Filodrammatici), Sospetti (SUS) de Barrie Keeffe, Parassiti 
Fotonici (Radiant Vermin) de Philip Ridley i Collaborators de John Hodge (Teatro 
Filodrammatici), i ha contribuït a l’adaptació italiana del musical Mamma Mia! (Stage 
Entertainment – Little Star Services). 

En l’àmbit dels grans edeveniments, ha treballat entre d’altres per a la part 
espectacular del FIM Motomondiale a la Salle des Étoiles de Monte-Carlo (Principat de 
Mónaco), MIDO in Action, l’acte d’obertura de MIDO – fira mundial de l’òptica. 

És professor d’interpretació a l’Accademia dei Filodrammatici i membre de l’Advisory 
Board (consell artístic) d’École des Écoles (ecoledesecole.eu, xarxa europea per la 
formació d’excel·lència en les arts performatives). 

Col·labora amb Pierfrancesco Favino i Peter Clough em el curs d’interpretació de 
L’Oltrarno, la nova ecuola d’alt perfeccionament per a l’actor del Teatro Nazionale de 
Florència. 

Col·labora també amb l’Accademia d’Arti e Mestieri del Teatro alla Scala, en projectes 
didàctics (pel projecte L’azione di Regia del curs d’escenografia i vestuari) i multimèdia 
(Don Giovanni e Falstaff, CD rom interactius). 
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Pel Teatro Filodrammatici ha dirigit amb èxit Animali Notturni de Juan Mayorga, Love 
And Money de Dennis Kelly, Sospetti (Sus) de Barrie Keeffe, Push Up 1-3 de Roland 
Schimmelpfennig, Brutto de Marius von Mayenburg, Eigengrau de Penelope Skinner 
(en codirecció amb Gabriele di Luca de Carrozzeria Orfeo) i ha escrit i dirigit, 
Girotondo.com (Weporn) inspirat en La ronda de Schnitzler, Il Suggeritore, Il Processo 
Di K a partir de la novel·la de Franz Kafka (Il Processo Di K amb Girotondo.com van 
ser traduïts per al Fringe Festival de New York), Mattia – una experiència de canvi (a 
partir de la qual se n’elabora un musical a Londres) inspirat en Il Fu Mattia Pascal de 
Luigi Pirandello, l’adaptació teatral de la novel·la Albanaia d’Augusto Bianchi Rizzi, els 
divertentissims N.E.R.D.s i Il Turista i l’Olivier Award 2012 Collaborators (de l’autor de 
Trainspotting i The Beach), un espectacle inclos a la celebració dels 220 anys de 
l’Accademia dei Filodrammatici de Milà. 

 

més informació http://5x15.it/presentatore/bruno-fornasari 
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Anton Pàvlovitx Txékhov 
Taganrog, 1860 – Badenweiler, 1904 

Neix a Taganrog, un port comercial del mar d’Azov. És el 
tercer fill d’una família de petits comerciants 
descendents, per via paterna, de serfs. El 1873 assisteix 
per primera vegada a una representació teatral al Teatre 
Municipal de Taganrog: La bella Helena, d’Offenbach. El 
1876 tota la seva família fuig a Moscou a causa de la 
fallida del negoci del pare (una botiga taverna). Per 
enllestir els estudis secundaris, roman sol a Taganrog, 
on viu com a llogater a la mateixa casa familiar (paga 
l’estada amb les classes que fa al fill del nou propietari).  

Entre 1877 i 1878 fa els primers assaigs dramàtics escrits per a un grup amateur de 
l’institut on estudia. Acabat el batxillerat, el 1879 es reuneix amb els seus a Moscou i 
es matricula a la Facultat de Medicina. Escriu un drama que es descobreix quaranta 
anys després i que es publica amb el nom de Peça sense títol (actualment, Platònov). 
Entre 1880 i 1887 col·labora en diverses revistes humorístiques i satíriques, que són la 
font principal d’ingressos de tota la família. Entre els temes preferits d’aquestes 
col·laboracions, hi figura també el món de la faràndula moscovita. Obtinguda la 
titulació de medicina, el 1884 comença a exercir de metge. Es publica el seu primer 
recull de contes, Rondalles de Melpòmene, i pateix els primers símptomes de 
tuberculosi. L’any següent la censura prohibeix la representació de Ran del camí.  

Els contes de Txékhov comencen a ser valorats molt positivament per alguns 
lletraferits petersburguesos. El 1886 coneix l’escriptor i periodista A. S. Suvorin, que li 
obre les columnes de Nous Temps, una publicació de tendència filogovernamental i 
reaccionària. Suvorin es converteix en el seu confident literari. Elabora la primera 
versió de Sobre els danys del tabac. El 1887 estrena amb polèmica Ivànov al teatre de 
Korx de Moscou, i l’any següent, El cant del cigne i L’ós.  

L’Acadèmia de Ciències li concedeix el premi Puixkin pel recull de contes Quan es fa 
fosc. El 1889 s’estrena amb èxit Ivànov a Sant Petersburg i fracassa amb El bruixot 
dels boscos al teatre Abràmova de Moscou. El 1890 fa una expedició a l’illa de 
Sakhalin. L’any següent, estrena El prometatge al teatre imperial Maly de Moscou. A la 
primavera, viatja amb Suvorin per diverses ciutats europees: Viena, Venècia, Bolonya, 
Florència, Roma, Nàpols, Niça i París, i participa en les campanyes de lluita contra la 
fam. El 1892 es trasllada a la finca de Mélikhovo, lluita activament contra l’epidèmia del 
còlera i comença a col·laborar amb L’aIdea Russa i abandona Nous Temps. L’any 
següent es dedica intensament a la medicina i contribueix a crear escoles.  

Amb la salut més debilitada, el 1894 fa un segon viatge a l’estranger amb Suvorin per 
Viena, Abbazia, Venècia, Milà, Gènova, Niça i París. El 1895 coneix Lev Tolstoi a 
Iàsnaia Poliana. Escriu La gavina. Un any més tard fa un llarg viatge pel Caucas del  
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Nord i Crimea. Estrena La gavina al teatre Aleksandriski de Sant Petersburg, amb un 
fracàs estrepitós. Llegeix Els cecs de Maeterlinck.  

El 1897 pateix una greu hemoptisi. Fa el tercer viatge a l’estranger, amb una estada 
llarga a Niça. Publica una selecció d’obres en què figura L’oncle Vània. Després de la 
mort del seu pare, s’instal·la a Ialta el 1898. Es representa amb gran èxit La gavina al 
Teatre d’Art de Moscou, dirigit per Konstantin Stanislavski i Nemiròvitx-Dàntxenko. 
Primeres trobades amb Olga Knipper, una jove actriu de la companyia de Stanislavski. 
Se solidaritza amb el manifest J’accuse, d’E. Zola, a propòsit del cas Dreyfus. El 1899 
fa amistat amb Màksim Gorki. Llegeix La senyoreta Júlia, d’August Strindberg i estrena 
L’oncle Vània al Teatre d’Art.  

Amb el nou segle, és escollit membre honorífic de l’Acadèmia de Ciències de Rússia 
(secció de Belles Lletres). Escriu Les tres germanes per al Teatre d’Art. Fa un nou 
viatge a l’estranger. Passa l’hivern a Niça, a la Pensió Russa. L’obra s’estrena l’any 
següent, amb Olga Knipper al paper de Maixa. Al maig es casa amb ella. La 
tuberculosi s’agreuja. Fa diverses trobades amb Lev Tolstoi, Màksim Gorki, Aleksandre 
Kuprin. El 1902 elabora una segona versió de Sobre els danys del tabac. Renuncia a 
ser membre de l’Acadèmia com a protesta contra l’exclusió de Gorki per raons 
polítiques. El 1903 s’agreuja notablement el seu estat de salut. Enllesteix L’hort dels 
cirerers. El 1904 assisteix a l’estrena d’aquesta obra al Teatre d’Art, on rep un 
homenatge pel seu 25è aniversari d’activitat literària.  

En companyia d’Olga, viatja al balneari de Badenweiler (Alemanya), on mor el 2 de 
juliol. És enterrat al cementiri de Novodévitxie de Moscou. 
 
 
més informació 

http://openlibrary.org/authors/OL3156833A/Anton_Chekhov  
http://radioopensource.org/reading-chekhov/ 
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/  
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el director 

Lluís Pasqual 
Reus, 1951 

Llicenciat en Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Filologia 
Catalana, per la Universitat Autònoma de Barcelona, i llicenciat en 
Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
Dirigeix el seu primer espectacle, Roots, d’Arnold Wesker, el 1968. 

És fundador del Teatre Lliure de Barcelona el 1976, on dirigeix el 
seu primer espectacle, Camí de nit. Als 32 anys, el 1983, és 
nomenat director del Centro Dramático Nacional - Teatro María 
Guerrero de Madrid. 

El 1990 se’n va a París per dirigir durant sis anys l’Odéon - Théâtre 
de l’Europe. Els anys 1995 i 1996 dirigeix la Biennal de Teatre de Venècia. Entre el 
1997 i el 1999, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, és comissari del Projecte 
Ciutat del Teatre. Del 1998 fins al 31 de desembre del 2000 codirigeix el Teatre Lliure. 

L’abril del 2004 entra a formar part del Teatro Arriaga de Bilbao com a assessor 
artístic, des d’on impulsa el Projecte BAT, un laboratori de formació, col·laboració 
pedagògica i promoció i creació d’espectacles contemporanis. 

És director del Teatre Lliure des de la temporada 2011/12. 

últimes direccions escèniques 

Mujer no reeducable, de S. Massini. Teatro Español 2017. 
In Memoriam. La quinta del biberó, de Ll. Pasqual. Temporada Alta Festival de Tardor 
de Catalunya Girona/Salt – Teatre Lliure 2016-2017. 
A teatro con Eduardo, d’E. De Filippo. Teatre Lliure 2016 
CrecEnUnSolDéu / Dona no reeducable, de S. Massini. Teatre Lliure 2015. 
El rei Lear, de W. Shakespeare. Teatre Lliure 2015. 
Love for Shakespeare. Teatre Lliure 2014. 
Finale di partita, de Samuel Beckett. Napoli Teatro Festival 2014. 
El caballero de Olmedo, de F. Lope de Vega. Teatro Pavón – Teatre Lliure 2014. 
Recordant la Fedra. Teatre Lliure 2013. 
Els feréstecs, de C. Goldoni. Teatre Lliure 2013.  
La casa cremada, d’A. Strindberg. (lectura dramatitzada). Teatre Lliure. 2013. 
Blackbird, de D. Harrower. Teatre Lliure. 2013. 
Quitt, de P. Handke. Teatre Lliure – CDN 2012. 
La casa di Bernarda Alba, de F. García Lorca. Napoli Festival Teatro Italia 2011. 
Blackbird, de D. Harrower. Piccolo Teatro di Milano 2011. 
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últimes direccions escèniques d’òpera 

Il prigionero / Suor Angelica, de L. Dallapìccola / G. Puccini. Teatro Real, 2012 - Gran 
Teatre del Liceu 2014. 
La Donna del lago, de G. Rossini. Opera Paris 2010 / Teatro alla Scala Milano 2011. 
Manon Lescaut, de G. Puccini. Opera Lyon 2009. 
Château Margaux i La viejecita, de M. Fernandez Caballero. Teatro Arriaga 2009. 
Tristan und Isolde, de R. Wagner. Teatro Real Madrid 2008. 
Les noces de Fígaro, de W.A. Mozart. Gran Teatre del Liceu 2008 / 2012. 

guardons recents 

Premi Internacional Terenci Moix per la seva trajectòria en les arts escèniques, 2013. 
Premi Butaca a la Millor direcció per Els feréstecs, 2013. 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 2015. 
Premi CERES 2015 al Millor Espectacle per El rei Lear. 
Premi Butaca 2015 al Muntatge Teatral per El rei Lear. 
Premi Max 2016 a la Millor adaptació per El rei Lear. 
Premi Butaca al Millor Muntatge de Petit Format per Dona no reeducable, 2016. 
Premi de la Crítica a la Millor Direcció per A teatro con Eduardo, 2016. 
Premi de la Crítica al Millor Espai Escènic (compartit amb Alejandro Andújar) per A 
teatro con Eduardo, 2016. 
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la kompanyia lliure 
 
Els altres espectacles de La Kompanyia Lliure d’aquesta temporada són: 
 
 

Nit de Reis (o el que vulguis) 

de William Shakespeare versió i direcció Pau Carrió 

 

El temps que estiguem junts 

dramatúrgia i direcció Pablo Messiez 

Montjuïc - 16/02 a 11/03 

 

In memoriam. La quinta del biberó 

text i direcció Lluís Pasqual 

Montjuïc - 7 a 30/06 

 


