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Un dels pares de l’església cristiana deia que Homer maleducava el poble amb 
els seus mites perquè el poble els entenia de manera literal i irreverent. 
Despullats de religió i irreverents com els grecs, són aquí els mites creats per 
Steven Berkoff el 1980, en plena era Thatcher, presentats per Josep Maria 
Mestres. Visionari és poc.

 

 

Greek va ser estrenat el 1980 al Half Moon Theatre de 
Londres per la companyia de Steven Berkoff, el London 
Theater Group, amb Janet Amsden (mare i esfinx), Linda 
Marlowe (dona i germana), Barry Philips (Eddy i endeví) i 
Matthew Scurfield (pare i home). 

El 1988 se’n va fer una versió operística, dirigida per Mark-
Anthony Turnage, que es va estrenar a Munic, i d’aquesta, el 
1990 una de cinematogràfica, dirigida per Peter Maniura i 
Jonathan Moore. 

més informació https://spoti.fi/2U7ryZp 

La peça va ser reeditada el 2017 per Faber & Faber, com 
també molta de l’obra de Berkoff. 

més informació https://bit.ly/2JSz8SR 
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Gràcia – de l’11 d’abril al 12 de maig 

Com els grecs 
de Steven Berkoff direcció Josep Maria Mestres 
 

intèrprets Mercè Aránega mare, cambrera 2, esfinx / Sílvia Bel Doreen, 
cambrera 1, muller / Pep Cruz pare, gerent d’una cafeteria / 
Pablo Derqui Eddy, endeví 

 

 

traducció de l'anglès Joan Sellent / escenografia Clara Notari / vestuari 
Marian Garcia Milla / caracterització Àngels Palomar / il·luminació Ignasi 
Camprodon / espai sonor Jordi Bonet / vídeo Mar Orfila / moviment Montse 
Colomé  
 

 

ajudanta de direcció Carol Ibarz / ajudant d'escenografia Sergi Corbera / 
ajudanta de vestuari Anna Hernández 
 

 

acabats escenogràfics Taller d’escenografia Castells 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments María Araujo, Marçal Cruz i Paz Bodoque (Oido), Pep Prats i Francisco 
Bassi 
 

 

espectacle en català 

durada 2h. sense pausa 

21/04 col·loqui amb la companyia després de la funció 

 
seguiu #ComElsGrecs 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 / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) 
/ 22€ dies de l’espectador (dmc i dss tarda) / 18€ Tarifa Plana Abonament Espectador 
(per a entrades fora d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa 
Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària 
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Com els grecs és una reivindicació de la insolència, la transgressió, la 

irreverència, la ferocitat. En aquest Èdip contemporani, que ja es pot 
considerar un clàssic, Steven Berkoff ens descobreix una cosa realment 
revolucionària: podem crear la nostra pròpia mitologia feta d’intimitats i 
d’emocions pròpies, en comptes de viure a mitges a través de mites, religions 
i filosofies d’altres. Aquí hi ha la veritable transgressió de Com els grecs. Una 
tragèdia sense justícia poètica. 

Berkoff va estrenar Com els grecs [Greek] el 1980. Avui els seus presagis 
més pessimistes s’han vist superats amb escreix. L’abocador que imaginava 
per a la peripècia vital del seu Èdip/Eddy al Londres de la Margaret Thatcher, 
sembla un conte per a nens quan el confrontem amb la malaltia espiritual que 
ens han portat la societat del benestar (no per a tothom...), les crisis diverses, 
el terrorisme global... És per això que dur a escena Com els grecs em sembla 
avui més oportú que mai. I tant de bo que ens pugui aportar una mica de llum! 
Potser ens podrà ajudar a revaluar el significat profund dels valors que 
realment importen a la nostra societat, a la nostra vida. Encara que només 
sigui una mica.  

Com els grecs se m'ha anat apareixent vàries vegades a tot el llarg de la 
meva carrera professional. I a cada nova lectura, confrontada amb els 
esdeveniments socials més recents, hi he descobert nous sentits. Com si el 
text s'anés actualitzant amb el pas del temps. He estat a punt de dur-lo a 
escena dues vegades i només en aquesta ―la tercera i la vençuda― he 
pogut comptar amb el repartiment d'actors ideal, el millor: quatre bèsties de 
l'escena per a aquesta ferotge història de violència i d'amor. Un plaer. 

Josep Maria Mestres 
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Greek em va arribar a través de Sòfocles, lliscant a través dels mil·lennis fins 

anar a parar a l’abocador inimaginable de Tufnell Park ―un territori més fantàstic que 
real, una amalgama d’aquelles zones de guerra agonitzants en què s’han convertit 
algunes àrees de Londres. Tufnell Park només va ser una paraula per jugar-hi ―tal 
com els nostres actors més carrinclons juguen per exemple amb el so d’East 
Cheam―, o sigui que no he tingut cap intenció d’ofendre els seus habitants. 

En la meva visió, la Gran Bretanya apareixia com una illa tancada en la seva podridura 
gradual, rapinyada per hordes errants sense cap perspectiva de futur en una societat 
que tenia pocs ideals i missatges per oferir. La violència que arrasava els carrers, com 
una emanació que tingués el poder de pervertir-ho tot, l’espantosa febre de dissabte a 
la nit a to amb els bars que vomiten els seus funestos ocupants cap al carrer, les 
matances i mutilacions als partits esportius, a més de l’ocasional assassinat 
d’opositors polítics a Irlanda del Nord, descrivien una societat en la qual s’hagués 
arrelat una pesta emocional. Era un indret gèlid, tal com el recordo, encès de tant en 
tant pel rugit de la bèstia ―la bèstia de la frustració i l’enuig, d’una fam que 
apaivaguen aquestes batusses revoltoses, que momentàniament mitiguen la seva 
necessitat. Érem els més grans espectadors de vídeos, ja que havíem perdut l’habilitat 
de parlar-nos entre nosaltres. Asseguts com zombis, sufocats en els nostres intents de 
comunicar-nos, alimentats per la pantalla espurnejant com mallats d’hospital endollats 
a la teràpia intensiva. 

Èdip va trobar una ciutat a les urpes de la pesta i va buscar alliberar-la de la font del 
mal, representada per l’Esfinx. L’Eddy busca reafirmar els seus ideals i inculcar un 
ordre nou de les coses amb la seva perspectiva i energia vital. La seva passió per la 
vida està inspirada en l’amor que sent per la seva dona, i el menyspreu pel medi 
degradat que li va tocar heretar. Si l’Eddy és un guerrer que branda la flamígera 
espasa mentre avança, envestint contra tot allò que troba contaminat, alhora és, dins 
del seu cor, un jove corrent amb qui s’identificaran molts dels joves que conec. L’obra 
és també una història d’amor. 

Quan vaig escriure el meu Èdip “modern”, no em va ser difícil trobar paral·lelismes 
contemporanis, però quan vaig arribar al moment que s’arrenca els ulls em vaig aturar, 
perquè a la meva versió no hauria tingut sentit (si considerem la disposició gens 
fatalista de l’Eddy) que s’embarqués en un acte d’odi tal envers ell mateix ―si no és 
que jo hagués cedit a esclavitzar-me imitant l’original. Un dia, un amic em va fer llegir 
un llibre que va il·luminar el meu problema amb una situació gairebé idèntica. El llibre 
es deia Seven Arrows i és de Hyemeyohsts Storm. Conté un passatge d’una tendresa i 
simplicitat tals que immediatament em va proporcionar la clau per al meu propi final: 
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“―Com és, Falcó ―vaig preguntar― que no he de fer l’amor a Aigua Dolça, la 
meva mare? 

“―L’estimes?, em va preguntar. 

“Li vaig respondre: ―Sí, més que ningú... Però... els fills d’un amor així no 
neixen bé. 

“―Has vist alguna vegada un d’aquests fills?― va preguntar Os Nocturn. 

“―No. I tampoc no conec ningú que n’hagi vist cap... 

“―Llavors és com tot... Sembla fàcil sentir que un fill mata algú, fins i tot la seva 
mare, però resulta difícil a orelles de la gent assabentar-se que un fill estima la 
seva mare.” 

 
Steven Berkoff 

nota a l’edició castellana de Greek 

 

per saber-ne més 

http://www.iainfisher.com/berkoff/berkoff-study-greek.html 
https://www.dramaonlinelibrary.com/plays/greek-iid-130193 
https://bit.ly/2Vcaw8C 
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una entrevista amb Berkoff 

Les noves peces teatrals no tenen l’audàcia ni l’atreviment que solien tenir 

Ara que dos dels seus muntatges poc coneguts arriben al Trafalgar Studios, 
l’iconoclasta dramaturg, actor i director parla amb Neil Norman sobre l’estat actual del 
teatre britànic i el seu rebuig a comprometre els seus ideals estètics. 

Tenint en compte la naturalesa del seu llenguatge i l’enfocament del teatre físic, 
com també els canvis d’estil performatiu al llarg de les dècades, com creieu que 
tractaran el seu treball els actors contemporanis? 

Tothom pren les seves pròpies decisions i has d’acceptar-ho, fins a cert punt. Ara hi ha 
molta més diversitat a l'escenari i crec que totes les possibilitats per acostar-s’hi. Em fa 
una mica de por la invasió del naturalisme i del comportament descuidat que passa per 
"veritat". Hem perdut l’art de l’estilització. Els virtuosos, com Ian Richardson i Alec 
McCowen, tenen un estil barroc d’actuació que cada vegada és més rar. Tot i això, hi 
ha alguns actors com Joseph Millson, Jonathan Hyde i Mark Strong, que són atrevits, 
valents i audaços. 

Què li sembla l’estat actual de la producció teatral al Regne Unit? 

El tipus de treball és bastant estàndard i d’aquest, molt, subestàndard. Es lloen molt 
treballs molt mediocres. Els crítics han perdut el gust, l’escolta i la visió. Gairebé no 
veig peces noves de teatre. No tenen l’audàcia i l’atreviment d’abans. Comparat amb 
el que va sortir d'Amèrica als anys seixanta amb grups com La MaMa i el Living 
Theatre, el muntatge del qual de The Brig at the Mermaid era increïble, els d’ara són 
tan avorrits, tan absolutament convencionals. 

Com ha afectat la seva feina i la seva capacitat de crear nous espectacles la 
negativa a conformar-se amb la convenció teatral i l’establishment del teatre? 

Per una banda, això ha fet que la vida fos difícil: és gairebé impossible aconseguir res 
en teatre. Em vaig acostar al National amb diversos projectes fantàstics i ni tan sols 
em van tornar les trucades. Aquesta és la part negativa. L'avantatge és que m'ha 
obligat a muntar espectacles per mi mateix, la qual cosa vaig aconseguir fent 
d’escriptor només per diners, i també en algunes bones pel·lícules. Vaig pensar, 'A la 
merda, ho faré jo mateix.’ Paradoxalment, vaig anar a un productor del West End amb 
On the Waterfront després que el National no la volgués. Acabo de fer un muntatge de 
The Hairy Ape a Los Angeles i la vaig oferir al National, però no els va interessar en 
absolut. Això demostra una manca de visió i traeix la seva obligació d’obrir-se als 
treballs innovadors. 
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Troba l’escena teatral britànica més convencional que la d’Europa o la dels 
Estats Units? 

No hi ha tallers ni estudis per fomentar l’experimentació. Això provoca una falta 
profunda de creativitat. Alguns dels millors directors de fora no són mai convidats aquí. 
A gent com l’Ariane Mnouchkine i la Julie Taymor se’ls hauria de demanar que parlin i 
facin tallers i els dirigeixin. És vergonyós, i una gran pèrdua per al públic britànic. 

Hi ha una tendència creixent al repartiment transgènere. Què en pensa? 

El repartiment transgènere és una mena de literalisme. És igual amb el repartiment 
racial. Això vol dir que ara només pots fer d’Otel·lo si ets negre. Hi ha alguna cosa molt 
contaminada en això. És una forma de racisme en si mateixa. Els actors negres han 
interpretat amb gran èxit Oberon i Macbeth. El problema sorgeix quan es tracta d’una 
elecció política més que estètica. De vegades funciona bé. Al capdavall, passa des de 
Sarah Bernhardt. Vaig veure el notable Richard II amb Fiona Shaw i va ser la millor 
interpretació del paper que he vist mai. 

El seu teatre sempre ha estat empès per una combinació de llenguatge i de 
moviment. Ara que les fronteres tradicionals que separen el teatre i la dansa 
s’erosionen, es consideraria un pioner d’aquest tipus de teatre? 

Fins a cert punt. Quan vaig començar a estudiar interpretació, em vaig enamorar 
d’actors que feien servir el moviment per millorar el llenguatge. Especialment era el 
cas dels nord-americans. Es van nodrir del teatre de carrer i de la dansa. Els 
moviments de Michael Jackson deriven de ballarins de carrer, per exemple. L’una cosa 
porta a l'altra i, si un director no ha estudiat moviment, és com ser daltònic. Has 
d’invertir en equips giratoris i altres tecnologies absurdes per compensar. Priva els 
actors d’aquesta experiència per falta d’imaginació. Peter Brook ho va entendre, 
especialment amb Marat/Sade. Complicite i Robert Lepage també ho entenen. Però 
així que es va passar a l’Oxbridge School, tenies directors que no podien moure el cul 
de la cadira. 

per Neil Norman, The Stage (2016) 
https://bit.ly/2dKGBlu 

 

i també 

L’obscenitat és la gran vergonya de l’Art https://bit.ly/2TOH9bc 

L’Art no hauria de tenir límits https://bit.ly/2CP37VN 
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els intèrprets 

Mercè Aránega 
Buenos Aires, 1957 

Diplomada en interpretació per l’Institut del Teatre ha 
treballat en teatre, cinema i televisió. Recentment ha 
actuat en els muntatges Davant la jubilació, de Thomas 
Bernhard, dir. Krystian Lupa; Shirley Valentine, de Willy 
Russell, dir. Miquel Górriz; Sol solet, d’Àngel Guimerà, 
dir. Carlota Subirós; Històries d'Istanbul, a contrapeu, 
de Yeşim Özsoy, dir. Joan Arqué; Dansa de mort, 

d’August Strindberg, dir. Jordi Casanovas i A tots els que heu vingut, de Marc Rosich. 
D’entre la seva dilatada carrera teatral, destaquem la seva participació en Neus 
Català. Un cel de plom de Carme Martí, dir. Rafel Duran; La bona gent de David 
Lindsay-Abaire, dir. Daniel Veronese; Coriolà de W. Shakespeare, dir. À. Rigola, 
Madre Coraje de Bertold Brecht, dir. G. Vera, Largo viaje hacia la noche d’Eugene 
O’Neill, dir. Àlex Rigola; Car Wash (túnel de rentat) de Marc Rosich, Yerma i Bodas de 
sangre de Federico García Lorca, dir. R. Duran i F. Madico respectivament, i Una vella 
coneguda olor de Josep Maria Benet i Jornet, dir. S. Belbel.  

Entre el seus treballs cinematogràfics s’hi compta Apolo, la juventud baila, de Marc 
Crehuet; Born, de Claudio Zuylian; Naüt, de Xavier Biel; Pa negre d’Agustí Villaronga i 
El pianista de Mario Gas. En televisió, ha participat recentment en les sèries 
Benvinguts a la família, La Riera i Gran Nord. La seva carrera ha estat reconeguda 
amb diversos guardons, dels quals destaquem el Premi Nacional de Teatre de 
Catalunya i Premi Butaca a la millor interpretació, per Mort de dama, de Llorenç 
Villalonga, dir. Rafel Duran el 2010.  

Sílvia Bel i Busquet 
Barcelona, 1970  

És llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Actriu de teatre, televisió i cinema. De la 
seva trajectòria dalt dels escenaris, en destaquem Eva i 
Adela als afores, de Mercè Sarrias, dir. Toni Casares; 
Noves veus, nous poetes, dir. Lurdes Barba; El procés, 
de Franz Kafka, dir. Àlex Rigola; Els dos bessons 
venecians, de Carlo Goldoni, dir. Toni Cafiero; Jo era a 

casa i esperava que vingués la pluja, de Jean-Luc Lagarce, dir. Catherine Marnas; 
Quan serà pintada una escena de fons sense fi, de Joan Brossa, dir. Moisès Maicas; 
Les filles de King Kong, de Theresia Walser, dir. Anna Silvestre; Lleons al jardí, espill 
d’Abu Bakr, d’Albert Roig; La xarxa, de Joan Brossa, dir. J. M. Mestres; Soc el defecte, 
de Manuel de Pedrolo, dir. Joan Maria Gual; Aurora de Gollada, de Beth Escudé; 
Nausica, de Joan Maragall, dir. Herman Bonnín; Carnaval, de Jordi Galceran, dir. Sergi  
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Belbel; El ventall de lady Windermere, d’Oscar Wilde, dir. J. M. Mestres; La plaça del 
Diamant, de Mercè Rodoreda, dir. Toni Casares; La casa dels cors trencats, de 
George Bernard Shaw, dir. J. M. Mestres; La guerre des fils de la lumière contre les fils 
des ténèbres, de Flavius Josèphe, dir. Amos Gitai; Un marit ideal, d’Oscar Wilde, dir. J. 
M. Mestres; Nit de Reis, de W. Shakespeare, dir. J. M. Mestres; Un mes al camp, 
d’Ivan Turguénev, dir. J. M. Mestres, i La ciutat, de Martin Crimp, dir. Víctor Muñoz i 
Calafell. En cinema ha participat en produccions com La propera pell, d’Isa Campo i 
Isaki Lacuesta; Año Mariano, dir. Karra Elejaldre i Fernando Guillén Cuervo; Torapia, 
dir. Karra Elejaldre; Un mundo numérico, dir. Carles Velat Angelat; Xtrems, dir. Abel 
Folk i Joan Riedweg, i Insensibles, dir. Juan Carlos Medina. També l’hem vist en les 
sèries televisives El cor de la ciutat, Ventdelplà, Infidels, El crac, Nit i dia i Com si fos 
ahir. 

Ha rebut el premi de la crítica Serra d’Or a la millor aportació teatral l’any 2005, amb 
l’espectacle La xarxa i el Premi Memorial Margarida Xirgu a la interpretació femenina 
més rellevant de la temporada teatral barcelonina l’any 2012. Actualment també fa 
col·laboracions literàries a diversos mitjans i espais culturals. 

Pep Cruz  
Girona, 1948 

De formació autodidacta i inicis en el teatre amateur, el 
gironí Pep Cruz compta amb un extens currículum de 
més de quaranta anys de teatre, titelles, cinema, 
televisió, presentacions i pregons. Sobre els escenaris, 
ha participat en tot tipus d’espectacles, des de grans 
musicals de Dagoll Dagom com Mar i cel (1998 - 2014), 
Pigmalió (1997) o Flor de Nit (1992), fins a muntatges 
de petit format dirigits per ell mateix amb la companyia 

Perversions, com el seu últim espectacle Top Model (2014). Entre els dos extrems, 
títols de tota mena: El florido pensil (1997) dirigit per Fernando Bernués, Hello, Dolly! 
(2002) sota les ordres de Carlos Plaza, El rei Lear (2004), en versió de Calixto Bieito o 
Antígona (2006) dirigida per Oriol Broggi en són alguns exemples. D’entre els seus 
espectacles recents destaquem Davant la jubilació, de Thomas Bernhard, dir. Krystian 
Lupa; Desig sota els oms, d’Eugene O'Neill, dir. Joan Ollé; Ivànov, d’Anton Txékhov, 
dir. Àlex Rigola; Trencadís de lletres. Parlar les nostres cançons, dirigit per ell mateix, i 
El professor Bernhardi, d’Arthur Schnitzler, dir. Xavier Albertí. En televisió, l’hem vist 
en nombrosos telefilms i sèries de gran popularitat com Cuéntame cómo pasó, El día 
de mañana, Polònia, Vida privada o Nit i dia, per citar les més recents. 
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Pablo Derqui 
Barcelona, 1976 

És llicenciat en Interpretació per l’Institut del 
Teatre de Barcelona i en Humanitats per la 
Universitat Pompeu Fabra.  

Ha treballat tant en cinema, en produccions com 
María (y los demás), Neruda, Sabrás qué hacer 
conmigo, Los ojos de Julia, La Tragedia de los 
Moriscos, Barcelona [Un mapa] o El habitante 
Incierto, com en televisió.  

Algunes de les sèries on ha participat són: La catedral del mar, Pulsaciones, Nit i dia, 
El cafè de la Marina, Descalç sobre la terra vermella, Ventdelplà, Porca misèria, 
Temps de silenci o Si no t'hagués conegut.  

En teatre destaquen les seves interpretacions a La dansa de la venjança, de Jordi 
Casanovas, dir. Pere Riera (La Villarroel, 2019); Calígula d’Albert Camus, dir. Mario 
Gas (Teatre Romea, 2017); L’ànec salvatge de Henrik Ibsen, dir. Julio Manrique 
(Teatre Lliure, 2017); Desde Berlín. Tributo a Lou Reed, dirigida per Andrés Lima 
(Teatre Romea, 2014); Una giornata particolare, d’Ettore Scola, dir. Oriol Broggi 
(Biblioteca de Catalunya, 2015); L’orfe del clan dels Zhao de Ji Junxiang, dir. Oriol 
Broggi (Teatre Romea, 2014); Un enemic del poble de Henrik Ibsen, dir. Miguel del 
Arco (Teatre Lliure, 2014); Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, dir. Julio Manrique 
(Teatre Romea, 2013); Hedda Gabler, de Henrik Ibsen, dir. David Selvas (Teatre 
Lliure, 2013); Mort d’un viatjant, d’Arthur Miller, dir. Mario Gas (Teatre Lliure, 2009), o 
Unes veus, de Joe Penhall, dir. Marta Angelat (La Villarroel, 2007); entre d'altres.  
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l’autor 
Steven Berkoff 
Londres, 1937 

Va néixer al barri de Stepney, a Londres. 
Després d'estudiar teatre i mímica a 
Londres i París, va formar part d’una sèrie 
de companyies de repertori.  El 1968 va 
fundar el London Theatre Group. Les seves 
obres i adaptacions han traspassat fronteres 
físiques i idiomàtiques. Entre moltes d’altres, 
ha signat les adaptacions i direccions de 

Metamorphosis i The Trial, Agamemnon a partir d'Èsquil, i The Fall of the Usher House 
de Poe. Ha dirigit i fet gira amb muntatges com Coriolanus de Shakespeare, en el qual 
també interpretava el paper protagonista, Richard II, Hamlet i Macbeth, com també 
Salome d’Oscar Wilde. 

Les obres de teatre originals de Berkoff inclouen East, West, Messiah: Scenes from a 
Crucifixion, The Secret Love Life of Ofelia, Decadence, Harry's Christmas, Massage, 
Acapulco i Brighton Beach Scumbags. Ha portat la seva trilogia de monòlegs, One 
Man, Shakespeare's Villains i Requiem for Ground Zero, arreu del món. 

En cinema, ha participat en A Clockwork Orange, Barry Lyndon, Octopussy, Beverly 
Hills Cop, Rambo, Under the Cherry Moon, Absolute Beginners i The Krays. També ha 
dirigit i coprotagonitzat amb Joan Collins la versió cinematogràfica de la seva obra de 
teatre Decadence. 

També ha publicat material divers sobre teatre, com ara I am Hamlet, Meditations on 
Metamorphosis i Coriolanus in Deutschland. El treball de Berkoff l'ha portat a recórrer 
el món i el seu amor pels viatges és evident en el seu llibre Shopping in the Santa 
Monica Mall: The Journals of a Strolling Player. 

 

més informació http://www.stevenberkoff.com 
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el director 
Josep Maria Mestres  
Calaf, 1959 

Director d’escena. Llicenciat en Ciències de l’Educació per la 
Universitat de Barcelona i en Interpretació per l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. 

Ha estat membre de les companyies Zitzània Teatre (1990-
98) i Kràmpack (1994-97) i director-fundador de l’Aula de 
Teatre de la Universitat Pompeu Fabra (1995-99). 

Els seus darrers treballs han estat La Golondrina, de Guillem 
Clua (LaZona), Los otros Gondra (relato vasco), de Borja 

Ortiz de Gondra, al Teatro Español, El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, amb la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, Los Gondra (una historia vasca), de Borja Ortiz 
de Gondra, al Centro Dramático Nacional... 

Ha dut a escena tan textos d’autors clàssics: Shakespeare (Amor & Shakespeare, 
Teatre Grec; Nit de reis, TNC; Romeu i Julieta, Teatre Lliure), Molière (L’Avar, Teatre 
Goya), Lope de Vega (La Cortesía de España, CNTC), Musset (Fantasio, CDGC), 
Turguénev (Un mes al camp, TNC), Shaw (La casa dels cors trencats, TNC), Wilde 
(Un marit ideal, Teatre Goya; El ventall de Lady Windermere, TNC), Guimerà (La filla 
del mar, TNC), Rusiñol (Feminista, CDGC; Llibertat!, TNC), Víctor Català (La 
infanticida, CDGC), Brossa (La Xarxa, Espai Brossa; Cantonada Brossa, Teatre 
Lliure)…, com contemporanis: Dürrenmatt (Frank V, Teatre Lliure), Bernhard (Ritter, 
Dene, Voss, Teatre Romea), Tabori (Les variacions Godlberg, Teatres de la 
Generalitat Valenciana), Bond (Salvats, Teatre Lliure), Mamet (Un matrimoni de 
Boston, Teatre Lliure), Ravenhill (Dispara/AgafaTresor/Repeteix, Teatre Lliure; El 
maletí, Festival GREC, Unes polaroids explícites, Teatre Lliure), Dorfman (Purgatorio, 
Teatro Español), McDonagh (El tinent d’Inishmore, TNC), Sánchez (Kràmpack i Fum, 
fum, fum, CDGC), Galzeran (Cancún, Teatre Borràs; Dakota, Teatre Poliorama), 
Marber/Strindberg (Senyoreta Júlia, Teatre Romea), Graells (La décima Musa, Festival 
de Mérida), Goos (Baraka, Teatro La Latina), Lindo (Algo más inesperado que la 
muerte, Teatro Infanta Isabel), Ortiz de Gondra (Duda razonable)... 


