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Una crònica brillant de la nostra època signada per Stefano Massini (l'autor de
CrecEnUnSolDeu i Dona no reeducable) que ajuda a reflexionar sobre el fracàs
del sistema, i que té tot el potencial per convertir-se en un clàssic del teatre
universal. Dirigeix l'espectacle Sergio Peris-Mencheta.
Premi Ercilla de Teatre 2018 al Millor Espectacle Teatral.
Lehman Trilogy va ser publicat per Mondadori el març
del 2014, sis anys després de la fallida de Lehman
Brothers, que va iniciar l’última crisi econòmica.
L’espectacle teatral es va estrenar el gener del 2015 al
Piccolo Teatro di Milano, dirigit per Luca Ronconi, amb
Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Massimo De
Francovich i Paolo Pierobon. El muntatge va rebre 5
premis Ubu, un d’ells al millor text, i el Premio Maschere
del Teatro (Nàpols, Teatro Mercadante) al millor text i
espectacle de l’any. Des de llavors se n’han fet exitoses
versions arreu del món.
més informació
https://bit.ly/2tPK7S8 / https://bit.ly/2TylwzK

Us proposem alguns enllaços per conèixer més a fons la caiguda de Lehman
Brothers i les seves conseqüències:

Lehman Brothers, la crisi que pagarem tots
https://bit.ly/2H4YpXU
Què va passar perquè Lehman fes fallida?
https://bit.ly/2EFyuCp
7 pel·lícules documentals que expliquen la crisi i la fallida de Lehman Brothers
https://bit.ly/2XPJ3LY
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Montjuïc – del 7 al 24 de març

Lehman Trilogy
de Stefano Massini
adaptació i direcció Sergio Peris-Mencheta
intèrprets

Aitor Beltrán/Oscar Martínez (dies 12 i 19), Ferran González,
Pepe Lorente/Ignacio Rengel (dies 14, 15, 21 i 22), Darío Paso,
Leo Rivera i Litus Ruiz/David P. Bayona (dies 12, 19, 20 i 21)

direcció musical Litus Ruiz / escenografia Curt Allen Wilmer (aapee) amb
estudioDedos / vestuari Elda Noriega (aapee) / il·luminació Juan GómezCornejo (aai) / vídeo i so Joe Alonso / música original Litus Ruiz, Xènia
Reguant, Ferran González i Marta Solaz
ajudanta de direcció Xènia Reguant / ajudanta d'escenografia Eva Ramón /
ajudanta de vestuari Berta Navas / cap tècnic Braulio Blanca / assessorament
de cant i ball Óscar Martínez i Xènia Reguant / ajudanta de producció Blanca
Serrano Meana / auxiliar de producció Irene García / distribució Fran Ávila
i els equips del Teatre Lliure
producció Nuria-Cruz Moreno i Sergio Peris-Mencheta per a Barco Pirata
espectacle musical en castellà
durada primera part 55’ / pausa 15’ / segona part 55’ / pausa 15’ / tercera part 55’
seguiu #LehmanTrilogy al twitter
horaris de dimarts a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 19h. / diumenge a les 18h.
preus

29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador)
/ 22€ dies de l’espectador (dm i dmc) / 16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per
a entrades fora d'abonament) / 12€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa Última
Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària
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Lehman Trilogy narra la història de 3 generacions de la família Lehman, de
l’ascens a la caiguda. Des que Henry Lehman, el fill gran d’un comerciant jueu
de bestiar, surt de Baviera el 1844 i arriba als EUA a la recerca del somni
americà i d’una vida millor, fins a la caiguda de Lehman Brothers, un dels bancs
d’inversió més grans l’any 2008, que va desencadenar la pitjor crisi financera
mundial, les conseqüències de la qual encara patim ara.
Més de 120 personatges desfilen davant dels nostres ulls de la mà de 6 músics
actors en un fascinant i divertit viatge que narra, a través de l’humor i del relat,
les diferents etapes de la construcció i la deriva del capitalisme modern, en un
to mordaç i irònic amb un aroma alhora pedagògic i crític, fent partícip el públic
dels vaivens de l’economia.
Lehman Trilogy recorre, a través de 150 anys, la història del capitalisme
modern i reflexiona sobre el poder destructor dels diners i la deshumanització
que han patit les institucions econòmiques i polítiques, desbordades per la
cursa embogida a la recerca del benefici fàcil.
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la premsa ha dit...
“Una saga èpica, una lliçó d’economia, una comèdia musical i un circ ambulant amb
sis actors descomunals a les ordres de Peris-Mencheta. [···] El treball, artesanal, cosit
a mà i desbordant d’alegria, és un gust veure’l. Tot un espectacle a la vista: no se’l
perdin."
Marcos Ordóñez (El País)
“Agilitat, talent, energia, desvergonyiment, versatilitat, frescor i, en no poques escenes,
virtuosisme creatiu. [···] Veloç, imaginatiu i emocionant recorregut còmico-crític, en
forma d’antiepopeia musical."
Raúl Losánez (La Razón)
“Peris-Mencheta munta l’espectacle d’aquestes vides en una plataforma mòbil que
recorda el cantell d’una moneda, la fulla esmolada dels diners. Seguint aquesta idea
d’espectacle de fira, l’humor aquí ha canibalitzat la tragèdia i la lleugeresa ha substituït
la profunditat. Tot basat en l’enorme talent interpretatiu, complex i mutant de Litus
Ruiz, Pepe Llorente, Víctor Clavijo, Aitor Beltrán, Darío Paso i, sobretot, Leo Rivera.
[···] Un banquet d’intel·ligència teatral, per tant, un joc pervers i enlluernador amb la
nostra història.”
Diego Doncel (ABC)
“Peris-Mencheta converteix aquesta immensa història, un relat èpic dels diners i el
capitalisme, en un cabaret lúdic i festiu on no hi falta bona música, de les tradicions
hebrees al pop-rock dels 60 i 70, amb Dylan i els Beatles a escena, passant pel gòspel
i el folklore americans d’arrel. Sí, podríem parlar d’un musical en certa manera. Un
gran musical a més, en el qual els actors també toquen diversos instruments i
demostren talent, còmodes en la fantàstica partitura que ha compost Litus Ruiz a vuit
mans amb Xenia Reguant, Ferran González i Marta Solaz. [···] El muntatge en aquest
sentit és memorable, amb un sextet d’actors lliurats a l’excés però perfectament
greixats en un mecanisme comú. [···] Litus Ruiz, músic i actor, Pepe Lorente i Leo
Rivera devoren amb talent i potència l’escenari amb les seves recreacions del trio
original. [···] Hi ha molt de teatre en aquesta aposta escenogràfica, que transita amb
habilitat, movent una fusta aquí o posant unes cortines allà. [···] Vestuari, música i
il·luminació es donen la mà amb talent i encert en aquest espectacle rodó en qüestions
teatral que sens dubte convé recomanar.”
Miguel Ayanz (Volodia)
“Lehman Trilogy, un text que abraça més d’un segle i mig d’aquesta saga familiar i que
ha estat considerat una de les millors cròniques teatrals fins a dia d’avui de la història
del sistema econòmic dominant i d’una crisi mundial les conseqüències de la qual
encara arrosseguem.”
Fernando Díaz De Quijano (El Mundo)
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“El resultat és fantàstic en tots els sentits: un plaer il·limitat per als amants del teatre
total en el qual s’ajunten la farsa, la comèdia, el musical i totes les mirades sobre un
món complexíssim.”
Horacio Otheguy Riveira (Cultura más)
“És un espectacle valent, revelador, vertiginós. També màgic, còmic, rítmic, irònic,
mordaç. [···] És duríssim el treball que afronten els sis homes orquestra que surten a
escena.”
M. F. Antuña (El Comercio)
“Lehman Trilogy transforma el món en una capsa màgica d’on pot sortir de tot. La
portentosa escenografia de Curt Allen Wilmer capta per complet l’essència d’aquesta
història per convertir-nos a nosaltres, sempiterns espectadors meravellats, en aquells
nens que s’asseuen davant dels mags i titellaires que els fan somiar. [···] Aquesta
Lehman Trilogy és una obra de les que no s’obliden, de les que entren per quedar-se
en la part més profunda i que, passats els anys, et regala imatges que t’acompanyaran
sempre.”
Carlos Olalla (Lo que somos)
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La fallida històrica de Lehman Brothers, deu anys després
La fallida del que va ser el quart banc d’inversió dels Estats Units s’ha convertit, amb el
pas del temps, en la imatge icònica de la crisi financera global.
Dilluns 15 de setembre de 2008. La imatge dels treballadors de Lehman Brothers
abandonant l’entitat amb els seus objectes personals ficats en caixes dona la volta al
món. Un d’aquests bancs massa grans per caure s’havia esfondrat, víctima de les
seves operacions amb les titularitzacions d’hipoteques subprime.
Lehman Brothers, amb actius per 639.000 milions i gairebé 26.000 treballadors
repartits per tot el món, va deixar un forat de 613.000 milions de dòlars, la qual cosa el
va convertir en la fallida més gran de la història. La caiguda, a més, va provocar un
terratrèmol en els mercats que es va sentir arreu del planeta.
Quan falten encara no dues setmanes per al desè aniversari de la fallida del que era el
quart banc d’inversió dels Estats Units, els seu descens als inferns continua a la retina
dels inversors, convertit en la gran icona de l’última crisi financera, encara que fos
generalitzada i hagués començat molts temps abans.
El primer símptoma clar de les turbulències que s’acostaven, de fet, es va produir
l’abril de 2007 amb la fallida de New Century Financial, una petita entitat
especialitzada en la concessió d’aquestes hipoteques d’alt risc
S’estén el contagi
És als primers dies d’agost de 2007 quan els experts daten l’inici de la devastadora
crisi financera. En un lapse de temps d’encara no tres dies, del 6 al 9 d’agost, van fer
fallida tres societats hipotecàries dels Estats Units i, a l’altra banda de l’Atlàntic, el
banc francès BNP Paribas va anunciar la suspensió de tres dels seus fons. Segons va
assenyalar llavors, l’esfondrament del preu dels actius lligats a les hipoteques
subprime li impedia calcular el valor dels fons, per la qual cosa es veia obligat a
impedir que els inversors retiressin els diners.
La situació es va començar a estendre en el decurs dels mesos i el mercat interbancari
va quedar completament paralitzat. Cap entitat s’atrevia a prestar a cap altra i totes
desconfiaven de fins a quin punt els seus competidors estaven exposats a aquests
actius tòxics. Els bancs centrals, de fet, iniciaven en aquestes dates les injeccions de
liquiditat i la progressiva abaixada dels tipus d’interès que van acabar portant el preu
dels diners a mínims històrics.
Amb l’arrancada de 2008, el contagi es va fer evident. Els bancs grans i petits van
anunciar pèrdues multimilionàries, incloent en aquesta llista gegants com Morgan
Stanley o Citi. Va seguir la caiguda d’un altre banc d’inversió mític, Bear Sterns, les
accions del qual van ser comprades a 2 dòlars per JPMorgan, a qui la Reserva Federal
va atorgar un crèdit de 30.000 milions de dòlars per executar l’operació.
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Fallida
Però si molts bancs tenien problemes, per què es va deixar fer fallida a Lehman? Quan
els responsables del banc d’inversió van registrar la fallida de l’entitat davant del
Tribunal de Fallides del Districte Sud de Nova York, Lehmann havia perdut ja un 94%
del seu valor en Borsa des dels màxims a què va arribar el 2007. Era la crònica d’una
mort anunciada a la qual, segons assenyalen els experts, va contribuir de forma
decisiva l’actuació del seu conseller delegat Richard Fuld, de qui expliquen que tenia
un caràcter orgullós i autoritari que va dificultar les negociacions amb les autoritats.
En un llibre escrit per un extreballador de l’entitat, es narra com Fuld va esgotar al límit
les seves opcions creient que no deixarien caure l’entitat. A l’altra banda, al
Departament del Tresor, tenia Henry Paulson, exconseller delegat de Goldman Sachs i
un altre pes pesant de Wall Street amb qui havia competit amb duresa pel negoci i que
no va tenir voluntat de facilitar la situació.
Cap al final de la història, la supervivència de Lehman passava irremissiblement per
l’entrada d’un nou gran accionista que recapitalitzés l’entitat o per la venda a tercers.
El llegendari inversor Warren Buffett va estar fins i tot mirant els comptes, però
finalment va descartar la compra per falta de garanties des del Tresor i la resta
d’institucions públiques que poguessin cobrir el risc d’altres forats.
Això mateix va passar amb les possibles absorcions. Barclays i Bank of America es
van postular els últims dies de vida de Lehman com als grans candidats a sortir al
rescat del banc d’inversió. Però l’entitat britànica va abandonar finalment els plans i
Bank of America va optar per la fusió amb el també castigat Merrill Lynch.
Davant d’aquest panorama i sense liquiditat, Lehman va quedar abocat a la fallida.
A Bolsa, els esfondraments van empitjorar rere la caiguda del banc d’inversió, que va
acanar de sembrar el pànic als parquets. Entre el 15 de setembre de 2008 i la meitat
del 2009, l’índex Dow Jones va perdre una mica més d’un 40%.
Lliçons de la crisi
Tot i que els corrents que defensen eliminar part de les noves normes implantades han
crescut durant els últims anys -com en totes les etapes d’expansió econòmica-, la
fallida de Lehman Brothers i la crisi internacional han portat al desenvolupament d’una
extensa regulació financera que busca contenir els excessos del passat.
La Llei Dodd-Frank (també coneguda com la llei de reforma de Wall Street i de
protecció al consumidor) es va aprovar el juliol del 2010. La legislació va engegar
canvis radicals en el sistema i va emparar el naixement dels test d’estrès, la supervisió
exhaustiva de les entitats considerades sistèmiques i els controls que buscaven eludir
nous rescats amb fons públics.
A nivell internacional, a més, el Banc de Pagaments Internacionals (BIS, per les sigles
en anglès) va desenvolupar una xarxa normativa que es va materialitzar en els
matalassos anticrisi, uns recursos emesos per les entitats financeres i que es poden
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no pagar en cas de problemes per aconseguir una bombona d’oxigen. La idea passa
per fer que siguin els inversors els qui paguin per aquests rescats, en lloc dels diners
públics, dels quals molts consideren que es va abusar en el passat per estabilitzar la
banca. Aquesta regulació adopta múltiples formes com el TLAC, per a les entitats
sistèmiques, o el MREL, per a la banca europea.
La crisi financera va deixar una reguera de multes als bancs que superen els 300.000
milions, com també una concentració més gran, fruit de les nombroses fusions i
compres a les dues bandes de l’Atlàntic. També es va veure afectada la venda de
productes, ara molt més regulada i que a Europa va prendre la forma de la normativa
Mifid.
Andrés Stumpf
Expansión https://bit.ly/2PXQfl3
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Les vergonyes de la banca
Quan es compleixen vuit anys de la fallida de Lehman Brothers, els causants de
la crisi tracten de controlar el relat. Afortunadament n’hi ha altres versions
Dijous passat es van complir vuit anys de la fallida de Lehman Brothers. Encara que
els problemes del sector financer s'arrossegaven ja des de feia un any, aquell 15 de
setembre de 2008 va marcar el punt d'inflexió que va desencadenar la crisi més gran
des del crac del 1929. Les conseqüències van ser terribles perquè la crisi financera es
va convertir ràpidament en una crisi econòmica que va enfonsar milers d'empreses i va
provocar la pèrdua de milions de llocs de treball. El Nobel d'Economia Joseph Stiglitz,
en una intervenció davant el fòrum de Davos, va resumir així el que havia passat: “Els
bancs van assumir riscos excessius. Els empresaris es van endeutar massa. Els
reguladors van permetre tot això. I ara els contribuents els han d’ajudar per netejar tota
la porqueria, cosa que dispararà el deute de l’Estat i acabarà tenint conseqüències
sobre els béns públics com la sanitat”. Així ha passat exactament.
Espanya va haver de destinar 220.000 milions d'euros, entre capital, avals i garanties,
a salvar el sistema bancari en crisi, bàsicament caixes d'estalvi molt mal gestionades. I
encara que tant Rajoy com el ministre d'Economia, Luis de Guindos, van assegurar
que el rescat no els costaria ni un duro als contribuents, aquests mateixos polítics que
amb tanta alegria van fer aquestes afirmacions reconeixen ara que no serà així. Dels
51.303 milions d'euros injectats en forma de capital, només se n'han recuperat 2.686,
el 5,23%.
Però ara assistim a un intent de controlar el relat i tractar de minimitzar els costos
polítics. A això se centra el ministre De Guindos amb el llibre España amenazada, que
porta com a subtítol De com vam evitar el rescat i l'economia va recuperar el
creixement. És a dir, el relat èpic d'un “èxit” explicat des de dins. De coneixement de
causa no n’hi falta. Però és el relat, no ho oblidem, de qui aquell fatídic 15 de setembre
del 2008 era el director executiu de la fallida Lehman Brothers a Espanya i Portugal.
De Guindos no només va ser corresponsable de les males pràctiques bancàries que
van desencadenar la crisi, sinó que després, sent ministre d'Economia, ha dirigit les
polítiques que han aprofitat la crisi com a gran oportunitat per aplicar l'agenda
neoliberal.
Afortunadament hi ha altres relators de la crisi que no han d'incórrer, com De Guindos,
en teories autojustificatives per amagar que han format part del problema, sinó
simplement explicar la veritat. Qui vulgui saber com ha estat la crisi en trobarà una
explicació extensa i documentada al llibre que acaba de publicar el periodista Andreu
Missé, director de la revista Alternativas Económicas. La gran estafa de las preferentes
és fruit d'una investigació rigorosa que fa honor a la millor tradició del periodisme
independent. Les preferents com a paradigma d'una crisi en la qual s'han sumat les
males pràctiques de la banca i el pèssim funcionament dels òrgans reguladors,
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començant pel Banc d'Espanya, “un exemple clar de captura de les institucions
públiques per part del poder financer”.
He llegit i vist centenars de notícies sobre les preferents, però els confesso que fins
que no he llegit aquest llibre no he tingut una idea total del que realment ha passat.
Aquesta captura de les institucions va deixar en la indefensió centenars de milers de
petits estalviadors, que a més van ser presentats pels qui els havien enganyat i
controlaven el relat com a inversors avariciosos que havien incorregut en riscos
excessius per cobdícia.
La realitat, com demostra Missé, és que gran part d'aquests inversors eren persones
grans a qui directius sense escrúpols i empleats molt pressionats van col·locar un
producte d'alt risc fent-los creure que era tan segur com un dipòsit a termini. I a un
interès del 7% quan, d'acord amb el risc, hauria d'haver-se remunerat almenys al 12%
o al 15%. Les entitats van col·locar la major part de les preferents en una maniobra
desesperada per capitalitzar-se en no poder renovar els crèdits que la banca
internacional els havia prestat per finançar la bombolla immobiliària. Però ho van
amagar, i més d'un milió de persones, la majoria petits estalviadors, hi van quedar
atrapats.
Aquest dissabte s'organitza a Sabadell una gran performance que pretén ser un judici
a la banca. Em temo que no en sortirà gaire ben parada. M'expliquen que hi ha
preocupació a les cúpules financeres per la deterioració de la imatge de la banca. La
gran estafa de les preferents explica molt bé les causes d'aquest deteriorament.
“Aquest no és un llibre contra la banca”, va dir Missé en la presentació. “És un llibre
contra les males pràctiques bancàries”. Doncs això.
Milagros Pérez Oliva
El País https://bit.ly/2C7g9gO
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l’autor
Stefano Massini
Florència, 1975
És llicenciat en Filologia Clàssica. S’inicia en el teatre
com a assistent convidat de Luca Ronconi al Piccolo
Teatro de Milà, i també d’altres directors internacionals
destacats del Maggio Musicale Fiorentino. El 2000
signa la seva primera direcció amb un espectacleinstal·lació a la sala d'armes del Museu Stibbert de
Florència. Des del 2001, i durant diversos anys, es
dedica a dirigir textos contemporanis italians i
internacionals, inclosa una nova edició del famós Diari
d'Anna Frank per al Teatro di Rifredi de Florència. Amb
tot, la seva carrera com a dramaturg no despunta fins al
2005, amb L'odore assordante del bianco, que guanya el premi Pier Vittorio Premi
Tondelli, el més important de la dramatúrgia a Itàlia. Des de llavors es comencen a
muntar textos seus per tot Itàlia: no només Processo a Dio amb Ottavia Piccolo i
Sergio Fantoni, sinó també Memorie del boia, guanyador del Premi Tondelli (produït
pel Teatro Metastasio/Stabile della Toscana i dirigit per Emanuele Luzzati.
El 2006, Massini és present als festivals teatrals italians més importants amb la
primera part del Trittico delle Gabbie, un projecte que es tanca quatre anys més tard
en col·laboració amb el Centro di Drammaturgia Teatro delle Donne, on Massini fa una
residència. El 2007 rep el Premi Nacional de la Crítica al Piccolo Teatro di Milano i
Ubulibri, dirigida per Franco Quadri, li publica Una quadrilogia, Trittico delle gabbie i
Donna non rieducabile, memorandum su Anna Politkovskaja. Per aquest últim rep
nombrosos reconeixements i es munta a París, Brussel·les, Marsella, Tolosa,
Luxemburg, Mònaco. A Itàlia se’n fa també un mig metratge molt aplaudit a la 66a.
Mostra de Cinema de Venècia i després emès per la RAI. El 2009 fa una nova versió
de Frankenstein a partir de la novel·la de Mary Shelley, una producció del Teatro
Metastasio i que després gira per alguns dels teatres italians més importants durant
dues temporades. Publica amb Promomusic Anna Politkovskaja i Io non taccio. Alguns
dels actors italians més importants, d’edats i estils diferents, com ara Fabrizio Gifuni,
Giorgio Albertazzi, Massimo Dapporto, Anna Bonaiuto, Michele Placido o Gioele Dix
han encarnat personatges seus.
Els últims anys, signa L'Italia s'è desta i Credoinunsol-odio, La Commedia di Candido,
la versió escènica de L'arte del Dubbio de Gianrico Carofiglio (les dues últimes
estrenades amb èxit per Ottavia Piccolo i Sergio Fantoni). El 2012 dirigeix la gran
actriu Lucilla Morlacchi al monòleg Lo schifo, la primera part d’un projecte sobre
l'homicidi d’Ilaria Alpi que ultima el 2013 amb African Requiem, amb Isabella
Ragonese. També obté un èxit notable per tot Itàlia amb Balkan Burger amb Luisa
Cattaneo, un relat surreal sobre una Iugoslàvia disputada entre quatre religions, un
monòleg presentat als principals teatres italians durant tres temporades consecutives.
Massini reescriu per a Arca Azzurra El Príncep de Maquiavel coincidint amb el seu
cinc-cents aniversari. El seu màxim reconeixement fins ara ha estat per Lehman
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Trilogy, sobre la història de la banca Lehman Brothers: el text s’estrena al Théâtre du
Rond-Point de París el novembre del 2013 (Premi de la Crítica al millor espectacle
francès 2013/2014 i premi Ubú Speciale), es publica en italià a Einaudi i el Piccolo
Teatro de Milano la tria com a nova producció del 2015 dirigida per Luca Ronconi, en
una temporada en què estrena 7 minuti dirigit per Alessandro Gassmann, amb un
repartiment d’onze actrius amb Ottavia Piccolo al capdavant.
El maig del 2015 estrena Shenzhen significa inferno, l’espectacle amb què tanca la
col·laboració amb el TDD. Comença llavors a treballar amb algunes productores
cinematogràfiques italianes, com ara Fandango de Domenico Procacci, Cattleya,
RaiCinema. Aquell mateix mes és nomenat director artístic del Piccolo Teatro de Milà
després de la mort de Luca Ronconi. Rep el premi Giovanni Boccaccio per Lehman
Trilogy, i entra a formar part dels escriptors de Mondadori, on publica el 2016 la
novel·la Qualcosa sui Lehman, la versió integral d’on va néixer la dramatúrgia.
El gener del 2016 el TNN de Niça presenta Terre noire, un text d’encàrrec dirigit per
Irina Brook. Sam Mendes anuncia que estrenarà Lehman Trilogy a Londres, i el mateix
any se n’estrena la versió alemanya en sis teatre públics (Mònaco, Dresden, Colònia,
Linz, Lucerna, Hannover). El teatre Rideau de Brussel·les en produeix la versió belga,
dirigit per Lorent Wanson, i rep el premi de la crítica teatral com a espectacle de l’any.
també té una bona acollida de públic i de crítica la versió catalana de la primera part,
dirigida per Roberto Romei al festival GREC de Barcelona. El mateix 2016 estrena
L'ora di ricevimento i continuen les produccions internacionals de Credoinunsol-odio i
de Donna non rieducabile.
El 2017, Irina Brook dirigeix per al TNN de Niça Point d’interrogation. Per Pistoia
Capitale Italiana della Cultura escriu Il Vangelo secondo Judah interpretat per Luigi Lo
Cascio i Ugo Pagliai davant del fresc de Della Robbia del loggiato del Spedale del
Ceppo. A la tardor, Occident express s’estrena amb gran èxit a Itàlia, Àustria i Colònia.
Qualcosa sui Lehman rep el Premio Mondello- Super Mondello i el Premio Campiello
Selezione Giuria dei Letterati, a més del Premio Giusti, el Premio Fiesole i el Premio
De Sica.
A la tardor treu la segona novel·la amb Mondadori, L'interpretatore dei sogni, que
donarà lloc a un espectacle dirigit per Federico Tiezzi estrenat el gener del 2018 al
Piccolo Teatro di Milano. El 2018 es duran en escena a Broadway diversos textos
seus.

més informació https://www.piccoloteatro.org/it/pages/stefano-massini
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el director
Sergio Peris-Mencheta
Madrid, 1975

És director i actor, amb una trajectòria
consolidada a nivell nacional i internacional.
Ha fet tant cinema com televisió i teatre.
Amb Xabier Murúa i Nuria-Cruz Moreno
funda la productora Barco Pirata, amb la
qual estrena el 2011 la seva primera
direcció teatral, Incrementum, de Georges
Pérec, una peça que es va presentar dues
temporades als escenaris a les Naves del
Español i a la seva Sala Pequeña. Seguiran Tempestad, de W. Shakespeare, i Un
trozo invisible de este mundo, de Juan Diego Botto, un muntatge que es va poder
veure al teatre Lliure la temporada 2013/14. Per aquests dos espectacles va rebre el
Premio Ceres a Millor Director. El 2016 dirigeix La puerta de al lado, de Fabrice Roger
Lacan, i La cocina, d’A. Wesker i ja el 2018, ¿Quién es el señor Schmitt?, de
Sébastien Thiéry, i Lehman Trilogy, de Stefano Massini.
Com a actor teatral destaquem la seva participació en Lluvia constante, dir. David
Serrano, el 2014; Julio César, de W. Shakespeare, el 2013.
Conegut també en televisió i cinema, va participar a la sèrie Al salir de clase, sèrie de
Tele5 en la qual va ser diversos anys, i dels últims anys destaquem Isabel, El
ministerio del tiempo, La zona, Snowfall, La catedral del mar, La verdad i Vivir sin
permiso.
En cinema, ha participat darrerament en Rambo V: Last Blood, d’Adrian Grunberg
(2019) i en Life Itself, de Dan Fogelman (2018). Ha participat també en Los Borgia, fent
el paper de Cesar Borgia, una pel·lícula dirigida per Antonio Hernández amb qui ha
tornat a col·laborar a Capitán Trueno i a El Santo Grial. Anteriorment Sergio va ser
dirigit per José Luís Garci a les pel·lícules Tiovivo C. 1950 i Luz de Domingo. Fora
d’Espanya també ha intervingut a Agentes Secretos, pel·lícula francesa, i en anglès a
Resident Evil: Ultratumba acompanyat per Milla Jovovich.

més informació http://barcopirata.org/
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