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Marc Rosich torna a dirigir un musical al Lliure (va signar amb èxit Renard o el 

Llibre de les bèsties el 2016). Ara es tracta d'un muntatge inspirat lliurement en 

el relat La bruixa de Cadaqués de Miquel Berga, publicat a la col·lecció infantil 

El vaixell de vapor el 2014. En signa la música original Carles Pedragosa, que 

fa un homenatge al gènere musical autòcton, l’havanera, però també una 

paròdia dels hits ie-ie dels 60. Un espectacle d'El Lliure del futur. 

 

Aquest espectacle forma part de la branca &acció directa, com també: 

Poulette Crevette 

dramatúrgia i direcció Françoise Guillaumond / La baleine – cargo 

Gràcia. del 24/03 al 5/04 

Los protagonistas (títol provisional) 

creació i direcció El conde de Torrefiel 

Gràcia. del 22/04 al 3/05 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/renard-o-el-llibre-de-les-besties
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/renard-o-el-llibre-de-les-besties
https://www.cruilla.cat/content/la-bruixa-de-cadaqu%C3%A9s
https://www.cruilla.cat/literatura/infantil/vaixell-vapor
https://www.teatrelliure.com/ca/general/el-lliure-del-futur
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Gràcia ‒ del 27 de febrer al 15 de març 

La Bruixa de la tramuntana 

a partir d’un conte de Miquel Berga 

composició musical i arranjaments Carles Pedragosa 

dramatúrgia i direcció Marc Rosich 

cia. Teatre Obligatori 

 

 

intèrprets Clara Moraleda dona del terrat 2, turista 3 i Fosca / Carles 

Pedragosa home de l’acordió, alcalde, mestra d’escola, peixatera, 

avi pescador i Dalí / Maria Santallúsia dona del terrat 1, turista 2, 

Bruixa de la tramuntana i Olívia / Toni Viñals home del terrat, 

turista 1 i Bobby  
 

 

enregistrament musical Jordi Santanach clarinet, flauta travessera, saxo tenor i 

piccolo / Pepino Pascual tenora i sorolls de vent / Antonio Torres bateria / Núria 

Martín violí / Natxo Jiménez trompeta i trombó / Enric Gómez guitarres, baixos i 

producció musical / Carles Pedragosa pianos i acordió 
 

 

coreografia Bealia Guerra / escenografia Laura Clos ‘Closca’ i Sergi Corbera / 

vestuari Joana Martí / caracterització Núria Llunell / il·luminació Sylvia Kuchinow / 

so Josep Sánchez-Rico 
 

 

ajudant de direcció Jordi Andújar / cap tècnic Marco Mattarucchi / ajudant de 

producció Bernat Grau / producció executiva Luz Ferrero / cap de producció Clàudia 

Flores / direcció de producció Josep Domènech 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

coproducció Bitò i Teatre Lliure 
 

 

espectacle musical en català / recomanat de 5 a 11 anys (cicle infantil i inicial) 

durada aproximada 1h. 10’ sense pausa 

seguiu a xarxes @marcrosich / #LaBruixadelaTramuntana / #ElLliureDelFutur 

 
14/03 a les 18h. col·loqui amb Miquel Berga i Marc Rosich 
 

funcions escolars de dimecres a divendres a les 10:30h. 
funcions familiars dissabte i diumenge a les 12h. i a les 18h. 

preus 9€ / 7€ grups de secundària  

 

fets/www.teatrelliure.cat
https://twitter.com/marcrosich?lang=ca
https://twitter.com/hashtag/LaBruixaDeLaTramuntana?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElLiureDelFutur?src=hash
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sinopsi 

Som als anys 60 i Cadaqués es resisteix encara a l’onada turística que plana 

damunt la Costa Brava. De sobte, però, un fet inesperat amenaça la pau del 

poblet pescador: la tramuntana comença a bufar més fort que de costum i els 

inesperats capítols de vent huracanat tenen atemorida tota la població. Des 

dels pescadors locals fins als turistes passavolants, tothom s’aixopluga perquè 

les ventades no se’ls enduguin més enllà del Cap de Creus. Però ningú no sap 

que la causa d’aquests insospitats vendavals de forces devastadores té un 

nom: la Bruixa de la tramuntana. La malèfica fetillera, amb la inestimable ajuda 

de l’alcalde del poble, té un pla diabòlic: arrasar Cadaqués de cap a peus per 

després construir-hi, damunt les runes, un gegantí complex hoteler amb 

gratacels i atraccions només pensades per als turistes. Un trio de gats del 

poble, farts que els vendavals els espatllin la migdiada, decideixen posar-se en 

acció per estroncar els plans de la Bruixa. 

Veient que les forces vives del poble són incapaces de trobar una solució, 

busquen l’ajuda del famós pintor de bigotis punxeguts i idees afilades que viu 

entre ous gegants a Port Lligat. Podran el trio de gats i l’artista surrealista aturar 

els plans de la bruixa ventosa? 

‒ Marc Rosich 
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el text original 

L’embrió d’aquest espectacle és un petit conte infantil, La bruixa de Cadaqués 

(Cruïlla). I l’embrió del conte, com sol passar, és una nena amb poca gana a 

qui el pare procura distreure amb històries perquè engoleixi els aliments sense 

adonar-se’n. És la història d’una força maligna en forma de bruixa que 

desferma unes tramuntanades colossals i que té ganes de fer el mal: mai res 

no és fàcil en els regnes de la terra. I cal combatre el mal i les dificultats. Així 

ho entenen els gats sense sostre de Cadaqués que, tot i que són poc donats a 

treballar massa, saben que cal ajuntar esforços davant les adversitats. Són ells 

els que mobilitzen l’alcalde i totes les autoritats i són ells a qui se’ls acut anar a 

buscar reforços a Port Lligat, a una casa amb ous al teulat on hi viu un home 

genial i estrafolari: un tal Salvador Dalí. Potser ell tindrà alguna fórmula màgica 

per acabar amb la bruixota i els temporals de tramuntana. I, sí, Dalí els ofereix 

una fórmula i els gats i els nens del poble la proven una i altra vegada des del 

campanar de l’església... però l’invent no funciona i aprenen que les batalles no 

sempre es guanyen. A Dalí se li estarrufen els bigotis com si fossin cues de gat 

enravenxinades i al final troba la fórmula bona per acabar amb les penalitats de 

la gent de Cadaqués i deixar la bruixa amb un pam de nas, penjada per sempre 

més al teulat de la Casa Blaua. Al poble torna la pau i els gats poden fer 

mandra i llepar-se els bigotis, però ara, abans d’anar a dormir, sempre tenen un 

pensament per a en Salvador Dalí. Als pares i als nens que llegeixin aquesta 

història no cal que els digui que de bruixes dolentes n’hi ha de moltes classes i 

que, normalment, les més dolentes no ho semblen. A vegades són homes i, 

sovint, amb pinta de senyors molt importants... 

‒ Miquel Berga 
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el projecte  

La Bruixa de la tramuntana neix de l’encàrrec que em fa la productora Bitò per 

convertir el conte il·lustrat de Miquel Berga en una peça teatral per a tots els 

públics.  

En totes les empreses teatrals que encapçalo sempre m’acabo envoltant de 

música i de músics, i aquest cop, tractant-se d’una peça per al públic familiar, 

no podia ser menys. Si altres cops he comptat amb compositors com ara Guille 

Milkyway, per escriure La dona vinguda del futur, o Clara Peya, per adaptar 

l’obra de Ramon Llull a Renard o el Llibre de les bèsties, aquest cop també 

havia de cercar la complicitat d’una ànima musical. El nom de Carles 

Pedragosa em va venir de pressa al cap. Seguidor fidel com soc dels 

muntatges que ha realitzat al costat de Jordi Oriol, sabia que el seu boig 

eclecticisme com a músic i el seu carisma, cada cop més evident, com a 

intèrpret, el convertien en l’aliat perfecte per compondre la música de 

l’espectacle, però sobretot per interpretar els personatges centrals de l’alcalde 

de Cadaqués i Dalí, entre d’altres.  

Treballant braç a braç, hem convertit el relat concís de Miquel Berga en una 

bogeria musical de més d’una hora, traslladant als anys seixanta la història dels 

gats de Cadaqués que aconsegueixen derrotar la bruixa de la tramuntana amb 

l’ajuda del pintor de Port Lligat. En la transformació del conte, noves bogeries 

s’han sumat a les que ja aportava l’original. Només amb un repàs als estils 

musicals que hem parodiat, ja us podeu arribar a fer una idea del viatge que 

viuran els espectadors: una travessa hilarant on conviuen els pasodobles d’olé 

amb la sardana nostrada, l’havanera amb la cançó eurovisiva. I sumant-se al 

deliri de tot plegat, i per conscienciar els més petits dels perills ambientals de la 

urbanització sense control, hem fet que la nostra bruixa, amb la connivència de 

l’alcalde de la població, somiï en la destrucció de Cadaqués per convertir-lo en 

una nova Benidorm.  

Agafeu-vos ben fort que venen corbes (les mateixes que trobem a la 

carretereta a prova dels estómacs més resistents a través del qual Cadaqués 

es connecta amb la resta del món). 

‒ Marc Rosich 
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les cançons 

 

1. No te’n refiïs mai, de la tramuntana Home de l’acordió i gent del terrat. 

2. Cadaqués i res més (havanera). Alcalde i les tres turistes. 

3. No te’n refiïs mai, de la tramuntana (represa) Alcalde i les tres turistes. 

4. Els gats tenim set vides Fosca, Bobby, Olívia. 

5. Wendy, Gwendolyne Bobby, Fosca i Olívia. 

6. Bruixa de la tramuntana (gran entrada) Bruixa de la tramuntana. 

7. Ciutat de bufet lliure Bruixa de la tramuntana, Alcalde, dues turistes. 

8. Ciutat de bufet lliure (miniatura de represa) Home de l’Acordió. 

9. Cançó de les visites Bobby, Fosca, Olívia, la Mestra d’Escola, la 

Peixatera, el Pescador vell, l’Alcalde.  

10. Els gats tenim set vides (represa) Fosca, Bobby, Olívia.  

11. Tots hi pintem Dalí, Olívia, Bobby, Fosca.  

12. A l’altra banda del meló (cançó surrealista) Dalí, Bobby, Fosca. 

13. Seqüència dels conjurs + Tots hi pintem (represa) Bruixa, Dalí, Bobby 

& Fosca.  

14. No te’n refiïs mai, de la tramuntana (final) Home de l’acordió, Fosca, 

Bobby, Olívia. 

fets/www.teatrelliure.cat
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els gats tenim set vides 

 

Amb el vent bufant en contra, 

i esquivant meteorits, 

‘nem gambant al punt d’encontre, 

eludint tots els perills. 

Avançant audaços mentre 

evitem els projectils, 

ni tan sols un mal de ventre, 

ens desvia del camí. 

 

Els gats tenim set vides 

(ni sis, ni vuit, ni nou.) 

Si ens llencen d’altes cotes, 

caiem de quatre potes, 

i la ballem de nou. 

 

Els gats tenim set vides, 

(ni vuit, ni nou, ni deu.) 

Som saltadors d’altura,  

volem a l’aventura, 

però aterrem dempeus.  

 

fets/www.teatrelliure.cat
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bruixa de la tramuntana 

Soc malèvola i maligna, 

i fer el mal tinc per consigna! 

Soc dolenta i soc nefanda, 

que ser bona, quina mandra! 

Faig vileses sens mordassa, 

que ser bona costa massa. 

 

Soc molt bruixa, soc bruixota, 

i estic més loca que una “txota”. 

Soc molt bruixa, soc bruixota, 

i estic més loca que una “txota”. 

 

Soc la bruixa de Cadaqués, 

Bruixa soc, de la tramuntana. 

La mestressa de tots els vents, 

La mestressa de tots els aires. 

La mestressa de tots els vents, 

fins i tot dels que foten flaire. 

 

Soc nociva i soc infame, 

i amb orgull duc mala fama. 

Soc molt pèrfida i perversa, 

i ningú com jo s’hi esmerça.  

Detestable i maliciosa,  

Jo de tot, me’n surto airosa. 

 

Sempre airosa...  

Sempre airoooosa... 

sempre airooooosa.... 

 

Soc molt bruixa, soc bruixota, 

i estic més loca que una “txota”. 

Soc molt bruixa, soc bruixota, 

i estic més loca que una “txota”. 

 

Soc la bruixa de Cadaqués, 

Bruixa soc, de la tramuntana. 

La mestressa de tots els vents, 

La mestressa de tots els aires. 

La mestressa de tot els vents, 

fins i tot dels que foten flaire. 

fets/www.teatrelliure.cat
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l'autor del relat 

Miquel Berga 

Professor de literatura anglesa a la 

Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat 

extensament sobre George Orwell i altres 

escriptors anglosaxons relacionats amb la 

Guerra Civil espanyola. És autor d’una 

guardonada biografia de John Langdon-

Davies (1991) i ha comissariat exposicions 

com Orwell: Viatge a una guerra o 

Centelles: Les vides d’un fotògraf, 1909-

1985. Ha editat i traduït els relats autobiogràfics de Nancy Johnstone sobre la Guerra 

Civil amb el títol Un hotel a la costa. És chief editor del mensual Catalonia Today i 

articulista regular a El Punt Avui. Presideix l’APAC (Associació de Professors d’Anglès 

de Catalunya) i és vicepresident del PEN Català. Miquel Berga és professor de 

literatura anglesa a la UPF on és coordinador acadèmic del Màster en Estudis 

Comparatius de Literatura, Art i Pensament. 

 

publicacions 

1981 Entre la ploma i el fusell (Curial Edicions Catalanes)  

1984 Mil nou-cents vuitanta-quatre: radiografia d'un malson (Edicions 62)  

1991 John Langdon-Davies : 1987-1971 : una biografia anglo-catalana 

(Editorial Pòrtic)  

1999 Amants i altres estranys i altres proses periodístiques (Edicions 62)  

2006 Centelles: les vides d'un fotògraf, 1909-1985 (Lonwerg Editores)  

2007 No fer res i altres ocupacions (Curbet Edicions)  

2008 Rastres de ciutat, rostres de ciutat (Ajuntament de Girona)  

2011 Històries del motel : 50 anys de l'Hotel Empordà (Ara Llibres)  

2015 La bruixa de Cadaqués (Editorial Cruïlla)  

2016 Llegir Orwell avui / Reading Orwell today (CCCB)  

2018 Un aire anglès (Edicions del Periscopi)  
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els intèrprets 

Clara Moraleda 

Debuta en el teatre musical fent Mar i cel, de Dagoll Dagom el 

2014, i continua amb Scaramouche el 2016. El 2018 participa en 

El llibertí, i el 2019, en El despertar de la primavera i en Peter 

Pan, al Maldà. Ha col·laborat en la sèrie de BTV Oh My Goig. En 

el marc del Festival Rebels 2019, ha estrenat un espectacle propi 

de microteatre, Helena, que ha estat portant per instituts.  

Maria Santallúsia 

Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona, en l’especialitat 

de teatre musical. És membre fundador de la companyia Egos 

Teatre amb la qual ha fet els següents espectacles: Ruddigore o 

la nissaga maleïda (Premi de la Crítica de Barcelona 2009 i 

Premi de votació popular de la Fira de Tàrrega 2009), La casa 

sota la sorra (TNC), El Crim de Lord Arthur Savile (TNC, i Premi 

Broadway World al Millor espectacle de creació), L’esquella de la 

Torratxa, de Serafí Pitarra (TNC) i En Joan sense por (Premi al Millor espectacle 

familiar de la Mostra d'Igualada, Premi al millor espectacle a la Fira de Titelles de 

Lleida, Premi al millor espectacle al Festival de titelles de la Vall d'Albaida). Ha 

protagonitzat el musical Dies normals, versió catalana d’Ordinary Days d’Adam Gwon 

dirigit per Ferran Guiu. Darrerament ha format part del repartiment de Sugar, ningú no 

és perfecte, musical basat en la pel·lícula Some Like It Hot i dirigit per Pau Doz. 

Toni Viñals 

Membre de la companyia Dei Furbi, amb la qual ha 

creat i protagonitzat diversos espectacles, com ara La 

flauta màgica (Premi Butaca 2013 al millor actor de 

teatre musical i Premi Max 2013 al millor espectacle). 

Amb la companyia Dagoll Dagom ha participat en 

espectacles com Mar i cel, Poe, El Mikado o 

Scaramouche, del qual va ser protagonista. En la seva trajectòria també destaquem 

Marry Me a Little de Stephen Sondheim al Teatre Lliure dirigida per Toni Martín i 

Xavier Torras, Monty Python’s Spamalot d’El Tricicle, o Renard o el Llibre de les 

bèsties de Marc Rosich a partir del clàssic de Ramon Llull (Teatre Lliure, Premi de la 

Crítica 2016 al millor espectacle familiar / Premi Butaca teatre familiar 2016). 
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l’intèrpret i compositor 

Carles Pedragosa 

És músic, actor i compositor, membre de l’associació artística Indi 

Gest. De ben petit inicia els estudis de piano l’acadèmia Ars Nova 

de Maria Canals, on assentarà els bases de la seva formació com 

a músic. 

Posteriorment, estudia Comunicació Audiovisual, empès per 

l’interès de la música en el cinema, i paral·lelament comença a 

estudiar música moderna i forma part de diverses bandes que 

van des del funk a la rumba o la música experimental.  

Acaba la llicenciatura a la Freie Universität de Berlin, aprofundint en els nous 

llenguatges musicals i audiovisuals. Ben aviat comença a escriure música per a 

curtmetratges, documentals i llargmetratges per a cinema, compaginant-ho amb una 

incipient activitat teatral, disciplina que l’ocuparà en gran part fins l’actualitat com a 

músic, actor, compositor i dissenyador sonor. 

Amb l’actor i dramaturg Jordi Oriol i la companyia Indi Gest, inicien un trajecte artístic 

basat sempre en la transversalitat de disciplines, el joc escènic i la musicalitat del 

llenguatge. Ha treballat també en diferents muntatges de directors com Lluís Pasqual, 

Xavier Albertí, Julio Manrique , Marc Rosich o Oriol Broggi. Actualment combina 

l’activitat docent musical amb diferents projectes teatrals. 

 

la coreògrafa 

Bealia Guerra 

Formació en dansa clàssica, contemporània, jazz i claqué, i 

també en cant i teatre. Ha treballat com a docent, i com a actriu, 

cantant, ballarina amb la companyia Gataro, l’Almeria Teatre i, 

també en l’àmbit del teatre musical: El somni de Mozart, Chicago, 

Casta Diva, Fama, Grease el musical de tu vida, Shakespeare on 

the Beat, Sugar ningú no és perfecte i Dirty Dancing. A l’Almeria 

Teatre ha col·laborat en The Black Rider, El Casament dels 

petitburgesos, Invasió subtil i altres contes, The Vinegar Dances, 

Carmen, Flor de Nit, el cabaret i Los sueños de mi prima Aurelia. Destaquen també les 

participacions a L’Armari en el mar (dir. Jordi Prat), Arriba una cançó (dir. Oriol Broggi). 

Com a coreògrafa ha treballat amb Dagoll Dagom, Minoria Absoluta I Hold on 

Company, entre altres. Actualment és membre del trio 3KeTap. 
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el dramaturg i director 

Marc Rosich 

És dramaturg, director d’escena i traductor amb una llarga 

trajectòria. Llicenciat en Periodisme (UAB) i en Traducció / 

Interpretació (UAB), s’ha format en l’escriptura dramàtica a la 

Sala Beckett. És director artístic del Festival d’Òpera de Butxaca i 

Nova Creació i professor de Dramatúrgia a l’Institut del Teatre en 

l’especialitat d’Adaptació de textos narratius. 

Les seves obres originals, adaptacions de novel·la al teatre, 

versions de clàssics i traduccions s’han estrenat al Teatre 

Nacional, el Teatre Lliure, el Teatre Romea, el Centro Dramático 

Nacional, entre altres. A més, ha col·laborat en una desena de 

projectes internacionals amb el director Calixto Bieito, amb qui va guanyar el Premi de 

la Crítica 2008 a la millor adaptació per Tirant lo Blanc. Entre els seus textos originals 

destaquen: Jacuzzi, ASAP, Àries de reservat, Ocaña, reina de las Ramblas, ¿Qué fue 

de Andrés Villarrosa?, A mí no me escribió Tennessee Williams, A tots els que heu 

vingut, Limbo, Rive Gauche, Car Wash, N&N, Party Line, De Manolo a Escobar, 

Surabaya (finalista al Premi Fundació Romea 2004) i Copi i Ocaña, al purgatori. 

Dins del camp del teatre per a tots els públics, ha format part de la productora Teatre 

Obligatori, amb la qual ha escrit i dirigit el espectacles Renard, o el Llibre de les 

bèsties a partir de Ramon Llull i amb música de Clara Peya (Teatre Lliure, Premi de la 

Crítica 2016 al millor espectacle familiar / Premi Butaca teatre familiar 2016) i La dona 

vinguda del futur amb música de Guille Milkyway (TNC, Premi Butaca teatre familiar 

2013). En col·laboració amb el servei educatiu de L’Auditori ha signat els espectacles 

musicals Pierrot a la lluna i Va de banda, i dins el projecte Cantània, ha escrit el llibret 

de la cantata Rambla Llibertat. Entre les seves obres per al públic infantil també 

destaquen, Bèl·lum, per a la companyia Clownx, No passa res i I per què?, per a la 

companyia El replà.  

És un creador molt eclèctic, fan de Wagner i de Núria Feliu, dels clics de Playmobil i de 

Thomas Bernhard, de Jardiel Ponciela i de Mònica Terribas, els seus textos són molt 

diversos però sempre tenen un nexe comú, surten d’un mateix impuls: parteixen de la 

seva mirada davant el que l’envolta i sobretot el que li fa riure, perquè si una cosa 

diferencia les creacions de Marc Rosich és el seu sentit de l’humor i una profunda 

mirada irònica. 
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