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LA BRUIXA DE LA TRAMUNTANA 
a partir d’un conte de MIQUEL BERGA 
composició musical i arranjaments CARLES PEDRAGOSA 
dramatúrgia i direcció MARC ROSICH

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 

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

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

27/02 A 15/03

@marcrosich
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membre deentitat concertada amb

OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ _ De dimarts a dissabte a partir de les 18’30h. 
 _ El diumenge a partir de les 16’30h.

BAR EL LLIURE Gràcia
Quan vingueu a Gràcia, podeu trobar-
vos en l’ambient càlid i acollidor del 
bar El Lliure. Distribuït en dues zones, 
la de taules i la de sofàs, és també un 
espai expositiu permanent. Demaneu 
els vostres montaditos, croquetes, 
coques i amanides abans de la funció 
i us les serviran en acabat!

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 un trobem a la carretereta a prova dels estómacs 
més resistents a través del qual Cadaqués es  
connecta amb la resta del món).  n
Marc Rosich

_ espectacle musical en català 
_ durada aproximada 1h. 10’ 
 sense pausa
_ recomanat de 5 a 11 anys 
 (cicle infantil i inicial)
_ 14/03 a les 18h. col·loqui 
 amb Miquel Berga i Marc Rosich
_ aquest espectacle forma part 
 del bloc &lliure

mitjans patrocinadors
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EL QUADERN DAURAT
Montjuïc. Del 05/03 al 12/04
de Doris Lessing adaptació i direcció Carlota Subirós
amb Guillem Barbosa, Javier Beltrán, Mia Esteve,  
Montse Esteve, Jordi Figueras, Nora Navas, Marta Ossó, 
Fèlix Pons i Vanessa Segura 
La novel·la més famosa de la Premi Nobel britànica 
presenta, de la mà de la directora Carlota Subirós: 
la història d’una dona compromesa amb la vida 
i amb la pluralitat de veus de la seva escriptura.

I TAMBÉ

amb la col·laboració de


