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Si alguna obra reuneix els elements 

essencials de la narrativa de Doris Lessing 

(1919-2013), Premi Nobel de Literatura 2007, 

és sens dubte The Golden Notebook [El 

quadern daurat, 1962]. 

 

La directora i dramaturga Carlota Subirós, 

que ja va indagar l’univers Lessing amb el 

muntatge de Jugar amb un tigre l’any 2008 

hi ha bussejat seguint la trama de Free 

Women [Dones lliures] per situar a l’eix 

central de l’espectacle el paper fonamental 

d’una dona que, en moments de dura crisi 

política i personal, lluita sense parar per la 

seva integritat com a mare soltera, com a 

comunista compromesa, com a amant que 

busca una relació sana i no sexista, i com a 

artista. Una indagació per les diverses 

personalitats d’un mateix que s’expressen a 

l’hora d’escriure.  
 

 

 

 

DORIS LESSING PARLA 

DEL PROCÉS DE CREACIÓ 

DE LA NOVEL·LA 

https://bit.ly/3c8gssg  

 

GRUP EXPERIMENTAL DE 

LECTURA ONLINE 

www.thegoldennotebook.org  

https://bit.ly/3c8gssg
http://www.thegoldennotebook.org/
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© Sílvia Poch 

Sinopsi 
 
La primera adaptació mundial de la gran novel·la de Doris Lessing (1919–

2013 i Premi Nobel de Literatura 2007) torna a Montjuïc. Publicada el 1962, 

The Golden Notebook narra la història d’Anna Wulf, una novel·lista que 

escriu alhora en quatre quaderns (el negre, el vermell, el groc i el blau) les 

quatre històries que confronten la seva vida als anys 50 del segle XX. 

  

Una peça de narratives creuades sobre l’escriptura, la identitat, l’amor, el 

comunisme i el fet de ser dona, que Carlota Subirós va saber portar a 

escena al març passat però se’n van poder fer només quatre funcions. Ara 

hi tornem, amb tota la força i la  necessitat d’assistir a una gran història, i 

amb Nora Navas encapçalant el repartiment. 

 

 

 

 

TRÀILER 

www.youtube.com/watch?v=s

XHY-PmpsMY 

 

FOTOS 

www.teatrelliure.com/ca/progr

amacio/tots-els-

espectacles/el-quadern-

daurat-0    

http://www.youtube.com/watch?v=sXHY-PmpsMY
http://www.youtube.com/watch?v=sXHY-PmpsMY
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/el-quadern-daurat-0
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/el-quadern-daurat-0
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/el-quadern-daurat-0
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/el-quadern-daurat-0
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/el-quadern-daurat-0
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En paraules de la directora 
 
El 5 de març del 2020 vam estrenar aquesta primera adaptació escènica 

d'una de les novel·les fonamentals del segle XX, El quadern daurat, de Doris 

Lessing. Només en vam poder fer tres funcions més, ja que el confinament 

decretat arran de l'arribada de la pandèmia al nostre país va obligar a tancar 

immediatament els teatres. Set mesos més tard, i amb la fosca marca que 

l'experiència d'aquests nous temps imposa a totes les dimensions de les 

nostres vides, tornem a aquest espai i tornem als quaderns de l'Anna Wulf, 

amb l'ànima trasbalsada. Les meves sensacions en aquest moment són 

profundament ambivalents: al privilegi de poder reprendre aquesta 

meravellosa feina s'entrecreua el desassossec per haver-la de dur a terme 

en mig d'unes mesures de distanciament social que en qüestionen 

profundament el sentit, basat en la presència, en el contacte, en compartir 

de manera intensificada l'espai i el temps i tot allò que hi batega. A 

l'agraïment absolut per poder reprendre la peça s'hi barreja el desassossec 

per haver de reformular-la sense entreacte, alterant la complexa estructura 

dramatúrgica amb què havia estat concebuda originalment. 

 

Ara bé, una cosa és certa: El quadern daurat té ara més vigència i més 

reverberació en el nostre present que mai. La profunda crisi vital que viu 

l'Anna Wulf i la seva reclusió dins de l'univers extraordinari en què es 

transforma la seva habitació ens resulten avui terriblement properes. El 

temor de sentir que tot s'està desintegrant és ara mateix un clam que sentim 

cada dia en moltes veus i des de molts espais. És justament per això que 

sento que avui té més sentit que mai descobrir l'Anna Wulf, una dona que se 

situa al centre del món des de la confrontació contínua amb les seves 

llibretes, allà on tot el que viu es converteix en un magma infinit i indestriable 

de descripció i fabulació. L'Anna Wulf és una consciència ardent que 

necessita donar sentit a la seva vida a través de l'escriptura. A finals dels 

anys 50 del segle XX, es troba en plena crisi vital, política, amorosa, 

artística, existencial. És una militant d'esquerres que ha buscat en el 

comunisme el seu espai de pertinença, però que assisteix a l'esfondrament 

de tots els seus ideals a partir de la mort de Stalin i de la revelació de les 

atrocitats del seu règim. És una escriptora que sent vergonya de la seva 

exitosa primera novel·la, que ficciona la seva joventut a l'Àfrica colonial, 

durant la Segona Guerra Mundial. És una mare que puja sola la seva filla, 

en una època en què el divorci encara tenia un fort estigma social. És una 

dona que busca aferrissadament trobar l'amor i la llibertat sexual des d'una 

vivència intensament compromesa. És una persona que s'enfronta 

obertament amb la creixent fragmentació i desintegració de la vida, en un 

moment d'extrema tensió política i personal. 

 

A finals dels anys 50, totes les angoixes individuals i col·lectives tenien un 

punt de fuga extrem, que era el temor de l'amenaça atòmica. Avui, quan tot 

just encetem la dècada dels anys 20 del segle següent, l'amenaça ha pres 

la forma d'una pandèmia que recorre el món i que ha tornat a posar de 

manifest, de manera radical, el valor de la responsabilitat individual en 

relació amb tot el col·lectiu humà. En els quaderns de l'Anna Wulf trobem la 
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lluita constant per tirar endavant malgrat totes les adversitats i malgrat el 

propi qüestionament continu. La lluita per sostenir la resistència tenaç de 

l'amistat, la possibilitat de la dissidència, la vivència conscient de les 

contradiccions. I hi trobem també la lluita per trobar una veu pròpia, per dir 

la veritat, per aconseguir expressar la vida i així donar-li sentit. En els seus 

quaderns no hi trobem una resposta. Però sí que hi descobrim que transitar 

amb plena consciència una crisi absoluta és potser l'única manera de sortir-

ne reforçada i transformada. ella mateixa des de molts altres punts de vista, 

poderosos i transformadors. 

 

Carlota Subirós Bosch 
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La premsa ha dit... 
 
"La directora [Carlota Subirós] serveix un muntatge monumental, per 
dimensions i ambició, i d’una elegància inqüestionable a la seva factura 
escènica. Surt amb nota alta de l’adaptació d’un material literari tan complex 
i amb tantes ramificacions..."  
 

José Carlos Sorribes 08/03/20 – El Periódico 
 
 
 
“Carlota Subirós ha fet una valenta adaptació i ha deixat que es filtrin 
emocions més enllà de l’al·legat feminista. Perquè també parla del 
colonialisme, de la depressió del fill de la Molly i de l’ambició de Richard.” 
 

Jordi Bordes 08/03/20 – El Punt Avui 
 
 
 
“Nora Navas hi posa veritat i credibilitat durant les dues hores i mitja de 
funció, sobretot quan té al costat Mia Esteve, esplèndida fent de la seva 
íntima amiga Molly.”  
 

Santi Fondevila 09/03/20 – ARA 
 
 
 
“Carlota Subirós signa amb El quadern daurat un muntatge ambiciós i 
magnífic, a l'alçada d'una sala com la Fabià Puigserver”  
 

Gemma Moraleda 09/03/20 – La Llança (El Nacional)  
 
 
 
“Un repartiment de luxe que defensa amb autoritat l'excel·lent material 
narratiu de Doris Lessing. [...] Un espectacle grandiós amb les ales humides 
i on les paraules s'agrumollen.”  
 

Felip Massip 09/03/20 – Recomana.cat  
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Llegir una dona 
 
Hi ha lectures que, d'alguna manera, semblen transcendir l'experiència 

literària per proposar cruament una manera de percebre el món, una 

sensibilitat al descobert. Associo aquesta impressió a les meves primeres 

lectures de Cortázar, Dostoievski o Rilke. Però amb Doris Lessing, l'impacte 

de la lectura es va ampliar amb una dimensió nova, extraordinària. En llegir 

El quadern daurat, em va semblar que per primera vegada llegia una dona. 

No sabia ben bé en què consistia aquesta sensació, ni tan sols si 

m'agradava la idea. Però la sensació era indubtable: que mai abans no 

havia vist reflectida en una novel·la tan complexa i ambiciosa alguna cosa 

impossible de definir però impossible de no ser reconeguda com és el fet 

que hi ha una experiència del món de les dones que és inconfusiblement 

pròpia, amb necessitats i pulsions i associacions que un home mai no 

expressaria d'aquella manera… I que aquesta experiència abasta i teixeix 

estretament la convicció política, l'experiència sexual, la creació artística, 

l'anhel amorós, l'equilibri psíquic i la quotidianitat domèstica. 

 

No tinc cap intenció d'aventurar-me en cap generalització, que a mi mateixa 

em semblaria reductora o fins i tot ofensiva. El que vull dir és que llegir Doris 

Lessing és llegir profundament una dona, una dona excepcional. Una dona 

que ha viscut com li ha donat la gana, en contra de molts cànons establerts, 

i resistint-se a ser absorbida per qualsevol mena d'etiqueta. Amb la seva 

compromesa lluita per anomenar les coses, per posar noms a l'experiència 

personal, la seva escriptura transmet sobretot una honestedat visceral, que 

recorre algunes de les dècades més convulses del segle XX. 

 

Arran de la lectura d'El quadern daurat, vaig descobrir la peça teatral Jugar 

amb un tigre, que Lessing va estrenar el 1962, el mateix any que es va 

publicar la novel·la. Considerada una de les peces emblemàtiques del teatre 

feminista dels 60, vaig traduir-la i dirigir-la a l'Espai Lliure el 2008. Moltes 

vegades he tornat a pensar en aquest text, tan vell i tan vigent alhora. El 

tigre continua assetjant les relacions entre homes i dones. La creació 

continua essent un joc amb un tigre. Doris Lessing s'ha atrevit a jugar amb 

els tigres tota la vida. Sens dubte, això li deu haver costat unes quantes 

esgarrapades, com a mínim. Avui, que ens acomiadem d'ella, voldria 

celebrar la seva gosadia, tant per viure com per descriure aquest joc i 

aquesta lluita. 

 

Carlota Subirós Bosch 

publicat a la secció Cultura del diari Ara el 18/11/2013, 

en ocasió de la mort de Doris Lessing 

 

  



 
 

9 
 

ENTREVISTA 

Parlant amb la 

Carlota 
 
Què has après de l’Anna Wulf? 

L'Anna Wulf és una figura enorme, que 

encarna la lluita tenaç per tirar endavant quan 

totes les esferes de la pròpia vida han entrat 

en crisi. Mare soltera, escriptora, comunista, 

és una dona extremadament exigent amb si 

mateixa, amb una consciència poderosa i 

irrefrenable que ho qüestiona tot. Escrivint als 

seus quaderns, lluita aferrissadament contra la 

sensació que al seu voltant tot s'està 

desintegrant. El que més m'impressiona d'ella 

és la seva extraordinària capacitat d'observar i 

anomenar tot el que sent, com també la seva 

visió que contínuament vincula el microcosmos 

i el macrocosmos, l'experiència més íntima 

amb la visió més política i social. Amb ironia, 

tenacitat i un compromís a prova de mil 

ensorraments, es qüestiona fins a l'extenuació 

tot el que fa i afronta la seva solitud com un 

gran repte de vida i de coneixement. És per tot 

això que endinsar-se en els seus quaderns, 

avui, em sembla una experiència més 

commovedora que mai. Ja que transitar amb 

consciència una crisi absoluta com la que ella 

travessa (artística, ideològica, amorosa i 

sexual, si és que veritablement totes aquestes 

esferes poden veritablement destriar-se) és 

potser l'única manera de sortir-ne reforçada i 

transformada. 

 

Com s’adapta una obra “faraònica” de 1000 

pàgines a un espectacle teatral de 2 hores i 

quart? 

El procés de treball en l'adaptació de la 

novel·la a l'escena ha esdevingut un procés 

imparable de lectura i relectura del magma 

d'infinites versions i variacions que, en una 

espiral contínua de capes superposades, Doris 

Lessing no para de descabdellar al llarg 

d'aquestes atapeïdes mil pàgines. Com en un 

laberint, hem entrat i sortit infinites vegades de 

cada quadern per descobrir constantment les 

reverberacions que es van donant de l'un a 

l'altre, fent que tot allò que al principi semblen 

realitats separades acabin confluint en una 

única gran experiència calidoscòpica i 

fascinant. Evidentment, això ha significat 

també un desesperant exercici de renúncies 

contínues, ja que la dimensió de la novel·la 

permet desplegar cada personatge i cada 

trama i cada univers amb una profunditat 

impensable en la limitació del temps de 

l'escena. Però a canvi, per mi ha estat 

fonamental el desig de recollir en aquesta 

única experiència de poc més de dues hores 

una certa visió de l'estructura sencera de la 

novel·la, que és un dels motius centrals de la 

meva fascinació des que la vaig llegir per 

primera vegada. Destil·lant el material fins a 

l'extenuació, hem volgut preservar el 

calidoscopi sencer que conforma l'entramat de 

Dones lliures, la novel·la central interna, amb 

els quatre quaderns (negre, vermell, groc i 

blau) i amb el salvatge quadern daurat que, 

com el pinyol de tota la novel·la, conté la 

immersió completa de l'Anna en el món del 

somni, de la bogeria, de la pèrdua de límits, 

per reaflorar finalment en el tancament de 

l'ordre general de la novel·la completa. 

 

Entrar en crisi per reconstruir-se una mateixa 

és el procés d’aprenentatge de la 

protagonista... Ens passarà ara com a 

societat? 

És evident que tota aquesta dura i estranya 

experiència que estem vivint arran de la 

pandèmia reverbera amb una força increïble 

en la crisi absoluta que Doris Lessing recull a 

El quadern daurat. La nostra vida, tant a nivell 

individual com social, s'ha vist intensament 

tensada i fragilitzada en els darrers mesos, en 

què s'han agreujat molts dels conflictes 

socials, polítics i culturals que ja vivíem. Un 

panorama de foscor i incertesa s'ha estès 

sobre totes les perspectives de futur. És 

evident que en aquesta situació pot aparèixer 

també un increïble potencial de transformació 

radical. I de fet, això és justament el que va 

succeir als anys 60 i 70 del segle XX, les 

dècades immediatament posteriors als anys en 

què es va escriure i es desenvolupa El 

quadern daurat. Ara bé, una visió històrica 

més àmplia mostra com fins i tot aquests 

moviments transformadors ràpidament poden 
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ser reassimilats dins d'un sistema sempre 

fagocitador. L'experiència que Doris Lessing 

ens mostra, en qualsevol cas, és la de la lluita 

personal incansable, malgrat totes les 

adversitats i a través de tots els dubtes i tots 

els fracassos, empenyent una roca que sabem 

que no podrem eliminar, però que tanmateix 

potser podem desplaçar una mica, ni que sigui 

mínimament, per mantenir viu el somni sempre 

renovat d'una vida més justa, més lliure, més 

feliç, més bona per a tothom i per a cadascú. 
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© Anita Schiffer 
 

BIOGRAFIA 

Doris Lessing  

Autora 
 
Va néixer el 22 d’octubre de 1919 a Kermānshāh, l’actual Bakhtarān, a 

l’Iran. Quan tenia sis anys es va traslladar amb la seva família a Rhodèsia. 

Filla de pares britànics, va rebre una educació molt estricta per part de la 

seva mare. Als quinze anys va deixar els estudis i va començar a publicar 

els seus primers relats en algunes revistes sud-africanes. Així doncs, la 

seva formació va ser autodidacta. 

 

La seva carrera com a escriptora va començar quan es va traslladar a 

Londres el 1949. Va escriure la seva primera novel·la, The Grass is Singing, 

la qual va ser publicada l’any següent. La seva obra descriu les seves 

experiències personals. S’hi poden reconèixer pinzellades de la seva 

infància a Àfrica i de les seves idees polítiques, ja que va ser militant 

comunista durant anys, però va abandonar el partit el 1954, en sentir-se’n 

decebuda. 

 

Les seves obres tracten els conflictes culturals, les injustícies de la 

desigualtat racial i la tensió entre ètica personal, creació artística i 

compromís polític. Normalment ho fa a través dels ulls de dones sensibles 

que aporten als seus llibres la reflexió sobre la condició de la dona. La seva 

obra més coneguda, El quadern daurat (1962; The Golden Notebook), 

traduïda al català per Víctor Compta, va ser la seva consagració com a 
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icona del feminisme. El 1966 va tornar a l’Àfrica del Sud, on la van rebre 

amb els braços oberts després d’haver-li prohibit l’entrada al país per culpa 

de les seves crítiques.  

 

La seva bibliografia és extensa, però hi destaquen les cinc novel·les de la 

sèrie Children of Violence (1952-69), i les cinc novel·les de ciència-ficció de 

la sèrie Canopus in Argos (1979-83). També va publicar les seves memòries 

en dos volums: Under my Skin (1994) i Walking in the Shade (1997).  

Ha rebut nombrosos premis que avalen la seva trajectòria professional. 

Entre d’altres, ha rebut els premis Grinzane Cavour (1989), Internacional de 

Catalunya (1999) i Príncipe de Asturias (2001). El 2007 va ser guardonada 

amb el Premi Nobel. 

 

Maria Torres Bauzà  

publicat a Visat, n. 8. octubre de 2009 
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BIOGRAFIA 

Carlota Subirós 

Directora 
 

És llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb el Premi 

Extraordinari de l'Institut del Teatre, i llicenciada en Filologia Italiana, amb el 

Premi d’Honor de la Universitat de Barcelona. Va fer pràctiques d’ajudant de 

producció de traductora de l’anglès, l’italià i el castellà al Festival dei Due 

Mondi de Spoleto, Itàlia, i va participar en la Royal Court International 

Residency de Londres, amb una beca del British Council. Va ser becada pel 

Goethe-Institut i de la Generalitat de Catalunya per a una estada de quatre 

mesos a Berlín, i va participar en el Forum Jünger Theaterangehöriger del 

Theatertreffen, Berlín, amb altres directors, autors, intèrprets i escenògrafs 

europeus.  

 

El 1999, va fundar amb Oriol Broggi la companyia La Perla 29. Entre 2003 i 

2011 va formar part de l’Equip de Direcció Artística del Teatre Lliure, amb 

responsabilitat directa en la programació del teatre, així com en la direcció 

de la publicació DDT (Documents de Dansa i Teatre). Ha col·laborat també 

en el programa de televisió L’hora del lector, del Canal33, realitzat per Emili 

Manzano, i amb diversos coreògrafs i companyies de dansa, com ara Mal 

pelo, Amèlia Boluda i el Ballet Contemporani de Barcelona. El 2015, va 

escriure la cantata infantil Al bell mig de la terra, amb música de Xavier 

Pagès i Corella, estrenada a L’Auditori de Barcelona dins del projecte 

Cantània. Des de 2013, és membre del Comitè de Lectura del Teatre 

Nacional de Catalunya, i professora del departament d’Escenificació, 
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Dramatúrgia i Coreografia a l’Institut del Teatre de la Diputació de 

Barcelona. Es dedica també a la recerca acadèmica i artística. 

 

Com a directora, entre el 1990 i el 1996 es forma com a ajudant de direcció 

d’artistes com Peter Sellars, Franco di Francescantonio, Joan Ollé, Ariel 

Garcia Valdés o Lluís Homar. El 1996 dirigeix La lliçó, d'Eugène Ionesco, i 

des de llavors ha signat més d’una vintena d’espectacles i un nombre 

semblant de traduccions teatrals. L’any 2008 estrena Jugar amb un tigre, de 

Doris Lessing, a Espai Lliure. De la seva tasca escènica dels últims anys, 

destaquem Maria Rosa, d’Àngel Guimerà (Sala Petita, TNC); With My 

WholeHeartMindBody, lectura escènica de manifestos feministes del segle 

XX i XXI (Institut d’Humanitats, CCCB); La llavor del foc. Vuit o nou històries 

sobre l’origen de la vida, espectacle sobre mites cosmogònics ofert a totes 

les escoles públiques i concertades de Girona i Salt, Temporada Alta 2016, 

2017, 2018, i que va ser al Lliure la temporada 18/19 en el marc del cicle El 

Lliure dels nens; Sol solet, d'Àngel Guimerà (Sala Petita, TNC); Una lluita 

constant, coproducció Temporada Alta 2018 i La Ruta 40, companyia 

resident a la Sala Beckett, i Grrrls!!!, manifestos feministes del segle XX i XXI, 

coproducció Temporada Alta 2019, CCCB i Blanc Produccions. 
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© Anna Miralles 

 

BIOGRAFIA 

Javier Beltrán 

Intèrpret 
 
Membre de La Kompanyia Lliure entre el 2013 i el 2016. Ha treballat sota la 

direcció de Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel Bayod, Nao Albet i Marcel 

Borrás, Jordi Casanovas, Pau Carrió i David Selvas, entre altres. En els 

últims anys ha format part del repartiment d’Snorkel, d’Albert Boronat, dir. 

Aleix Fauró; Don Joan, de Molière, dir. David Selvas; L’hostalera, de Carlo 

Goldoni, dir. Pau Carrió; Sol solet, d’Àngel Guimerà, dir. Carlota Subirós i La 

tendresa, d’Alfredo Sanzol. En l’àmbit audiovisual, destaquem la seva 

participació en les pel·lícules Little Ashes, de Paul Morrison, i Animals, de 

Marçal Forés, i en les sèries La dona del segle, El día de mañana, Si no 

t’hagués conegut, Com si fos ahir i Patria. 
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© Felipe Mena 

 

BIOGRAFIA 

Mia Esteve 

Intèrpret 
 
Actriu de teatre, cinema i televisió. Debuta als escenaris professionals el 

1994 amb MTM de la Fura dels Baus. El 1997 comença a col·laborar amb la 

companyia General Elèctrica, sota la direcció de Roger Bernat, i participa en 

els espectacles 10.000kg, Interior d'una rentadora, Àlbum, Joventut 

europea, Trilogia 70 i Bones intencions. Ha treballat amb Calixto Bieito, 

Magda Puyo, Mario Gas, Ferran Madico, Carme Portaceli, Ramon Simó, 

Jürgen Müller, Irene Papas, Carol López, Lurdes Barba, Xicu Masó o Jordi 

Casanovas, entre d’altres. També ha col·laborat amb la companyia Societat 

Doctor Alonso, dirigida per Tomàs Aragay i Sofía Asencio. En els últims 

anys ha format part del repartiment de La importància de ser Frank, d’Oscar 

Wilde, dir. David Selvas; El recanvi, de Roger Peña, dir. Mario Gas o La 

llista, de Jennifer Tremblay, dir. Allegra Fulton. Amb Carlota Subirós ha 

treballat des del 2006 en els espectacles següents: Els estiuejants, de 

Maksim Gorki; Alícia, un viatge al país de les meravelles, de Lewis Carroll i 

Les tres germanes, d’Anton Txékhov.  En cinema i televisió destaquem 

especialment la participació en les sèries La saga de los Clark, Dinamita i El 

mort viu, i en les pel·lícules El cuerpo d’Oriol Paulo i Los ojos de Julia, de 

Guillem Morales.  
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© David Ruano 

 

BIOGRAFIA 

Montse Esteve 

Intèrpret 
 

Actriu principalment de teatre. En actiu des de la dècada dels 80, ha 

treballat sota la direcció de Núria Espert, Calixto Bieito, Xavier Albertí, 

Magda Puyo, Josep Montanyès, Ramon Simó, Roger Bernat, Tamzin 

Townsend, Helena Pimenta, Àlex Rigola, Rafel Duran, Carol López, Carme 

Portaceli, José Sanchis Sinisterra, o Xavier Pujolràs, entre altres. En els 

darrers anys, destaquem la seva participació en El carrer Franklin, de Lluïsa 

Cunillé, dir. Josep Maria Miró; Vergonya eterna, escrita i dirigida per Ferran 

Dordal i Albert Arribas; A tots els que heu vingut, escrita i dirigida per Marc 

Rosich, i Stabat Mater, d’Antonio Tarantino, dir. Magda Puyo i Premi de la 

Crítica 2020 a la Millor actriu principal. Amb Carlota Subirós va treballar la 

temporada 13/14 en La rosa tatuada, de Tennessee Williams. En l’àmbit 

audiovisual, recentment ha col·laborat en la sèrie Com si fos ahir. 
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BIOGRAFIA 

Jordi Figueras 

Intèrpret 
 

Actor de teatre, cinema i televisió, des del 1988 ha treballat sota la direcció 

de Sergi Belbel, Frederic Roda, Pau Monterde, Luis Miguel Climent, 

Domènech Reixach, Calixto Bieito, Ramon Simó, Joan Castells, Josep Pere 

Peyró, Ferran Madico, Hansel Cereza, Helena Pimenta, Antonio Simón, 

Miquel Górriz, Oriol Broggi, Boris Rotenstein, Pep Pla, Thomas Sauerteig, 

Pau Carrió, Ricard Gázquez, Josep Maria Miró i Xavier Albertí, entre 

d’altres. En els darrers anys ha participat en Al cel, de Narcís Comadira a 

partir de J. Verdaguer, dir. Xavier Albertí; Al nostre gust, de Marc Artigau i 

Oriol Broggi, dirigit per aquest darrer; Caïm i Abel, de Marc Artigau; Words & 

Music, de Samuel Beckett i Morton Feldman, dir. Nao Albet; Escenes d'un 

matrimoni, d’Ingmar Bergman, dir. Marta Gil; Històries d'Istanbul, a 

contrapeu, de Yeş im Özsoy, dir. Joan Arqué; George Kaplan, de Frédéric 

Sontag, dir. Toni Casares, i La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, 

dir. Oriol Broggi. Amb Carlota Subirós va treballar l’any 2016 en Maria Rosa, 

d’Àngel Guimerà. En televisió, ha col·laborat en Lo Cartanyà, Com si fos 

ahir i Merlí. Sapere Aude, i en cinema destaquem la seva participació en La 

vida sense la Sara Amat, de Laura Jou; 13 dies d’octubre, de Carles 

Marquès-Marcet i L’assaig, de Lluís Baulida. 
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BIOGRAFIA 

Nora Navas 

Intèrpret 
 

En actiu professionalment des de 1997, ha treballat amb directors com Ramon Simó, Gabriela 

Izcovich, Glòria Balañá, Javier Daulte, Ariel García Valdés, Xavier Albertí, Pep Pla, Càrol López, 

Lluís Pasqual, Sílvia Munt, Jordi Prat i Coll, Josep M. Mestres, Joan Ollé i Oriol Broggi, entre altres 

Dels seus espectacles més recents destaquem Doña Rosita la soltera, de F. García Lorca, dir. 

Joan Ollé; Els veïns de dalt, de Cesc Gay; Dansa d'agost, de Brian Friel, dir. Ferran Utzet; Les 

bruixes de Salem, d’Arthur Miller, dir. Andrés Lima; Bodas de sangre, de Federico García Lorca, dir. 

Oriol Broggi, i 4D Òptic, de Javier Daulte. La seva carrera és tant o més extensa en l’àmbit 

cinematogràfic, amb pel·lícules com Un banco en el parque, d’Agustí Vila; Las vidas de Celia, 

d’Antonio Chavarrias; Pa negre, d’Agustí Villaronga; Dictado, d’Antonio Chavarrias; Miel de 

naranjas, d’Imanol Uribe; Tots volem el millor per a ella, de Mar Coll; Felices 140, de Gracia 

Querejeta; L’adopció, de Daniela Féjerman; Rumbos, de Manuela Burló; El ciudadano ilustre, de 

Gastón Duprat i Mariano Cohn; Formentera Lady, de Pau Durà; Ola de crímenes, de Gracia 

Querejeta; Durante la tormenta, d’Oriol Paulo; Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; El sitio de Otto, 

d’Oriol Puig; Adú, de Salvador Calvo, i Libertad de Clara Roquet i La vampira de Barcelona, de Luis 

Danés (aquestes dues, en postproducció). En televisió ha participat en diverses sèries, com ara 

Crims, Porca Misèria, El cor de la ciutat, Polseres vermelles, La catedral del mar, El día de mañana 

i Les de l’hoquei, a banda d’algunes tvmovies com La dona del segle o La llum d’Elna. 
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© Bernardo Doral 

 

BIOGRAFIA 

Carlota Olcina 

Intèrpret 
 

Formada en interpretació a Barcelona i Madrid. Ha realitzat cursos d’interpretació amb Javier Daulte 

(2006) i Fernando Piernas (2005-2006), i interpretació, veu, jazz i claqué a 

l’Escola Memory. En teatre recentment ha participat en L’habitació del costat, de Sarah Ruhl, dir. 

Julio Manrique (2019) i Premi Butaca 2019 a la millor actriu de repartiment; Incendios, de Waijdi 

Mouawad, dir. Mario Gas (2016-2017); i Dansa d’agost, de Brian, dir. Ferran Utzet (2016). També 

ha format part d’obres com Mata’m, escrita i dirigida per Manel Dueso (2014); Pulmons, de Duncan 

McMillan, dir. Marilia Samper (2014-2015); Oleanna, de David Mamet, dir. David Selvas (2012); La 

nostra classe, de Tadeusz Slobodzianek, dir. Carme Portaceli (2012); Julieta & Romeo, de William 

Shakespeare, dir. Marc Martínez (2011); Què va passar quan Nora va deixar el seu home o Els 

pilars de les societats, d’Elfriede Jelinek, dir. Carme Portaceli (2008); Carta de una desconocida, de 

Stephen Zweig, dir. Fernando Bernués (2007-2008); Fairy, de Carme Portaceli i Toni Martin, dir. 

Carme Portaceli (2007); L’agressor, Thomas Jonigk, dir. Carme Portaceli (2006); Panorama des del 

pont, d’Arthur Miller, dir. Rafel Duran (2006); Almenys no és Nadal, de Carles Alberola, dir. Tamzind 

Towsend (2003); Dissabte, diumenge i dilluns, d’Eduardo De Filippo, dir. Sergi Belbel (2002); Terra 

baixa, d’Àngel Guimerà, dir. Ferran Madico (2000), i Bernadeta xoc, d’Alain Platel i Arne Sierens, 

dir. Magda Puyo (1999). En televisió ha participat recentment en sèries com Nit i dia i Merlí.  
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BIOGRAFIA 

Fèlix Pons 

Intèrpret 
 

Debuta com a actor de teatre l’any 1995 amb Romeo y Julieta, de William Shakespeare dirigit per 

Helena Pimenta. Ha treballat amb directors com Lurdes Barba, Rafel Duran, Joan Castells, David 

Plana, Toni Casares, Ferran Madico, Pep Anton Gómez, Hadi Kurich, Sergi Belbel, Sílvia Ferrando, 

Àngel Alonso, Ramon Simó, Àlex Rigola, Joan Ollé, Marcial Di Fonzo Bo, Elise Vigier o David 

Selvas. Des del 2001 ha dirigit també espectacles de creació pròpia, com Vacanze de zoco, Solo 

per a Ulisses, El jaguar sentimental, Cassavetiana, 3 pintors: Twombly, 3 pintors: De Staäel i 

Souvenir, i d’altres autors, com La tardor barcelonina, de Francesc Pujols o Consejos de un 

discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, de Roberto Bolaño i Antoni García Porta. En televisió 

ha participat en sèries com Des del balcó, El cor de la ciutat, El comisario, Ventdelplà, Hospital 

Central, Vinagre, Les coses grans, La Riera i Cuéntame, i en tvmovies com Valèria, de Sílvia Quer; 

Positius, de Judith Colell o 14 d’abril. Macià contra Companys, de Manel Huerga. En cinema ha 

treballat a Febrer, de Sílvia Quer; El coronel Macià, de Josep Maria Forn; Floquet de neu, d’Andrés 

G. Schaer i Melanie Simka, i Amnesia, de Barbet Schroeder. 
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© Sílvia Poch 

 

BIOGRAFIA 

Vanessa Segura 

Intèrpret 
 

Formada a l’École International de Théâtre Jacques Lecoq de París. En teatre ha treballat amb 

Stefan Metz, Sol Picó, Pepe Rubianes, Oriol Tarrason, Marilia Samper, Israel Solà, Llàtzer Garcia i 

Claudio Tolcachir, entre d’altres. En els darrers anys, destaquem la seva participació en L’última nit 

del món, de Llàtzer Garcia; Fairfly, de Joan Yago; L’omissió de la família Coleman, de Claudio 

Tolcachir; Nit de Reis, de W. Shakespeare, dir. Adrià Aubert, i en Sin título, de Jumon Erra, dir. 

Elena Fortuny. En cinema i televisió, ha col·laborat a les sèries Xadom, Els convidats, L’inventari, 

La Riera i Nit i dia, i en les tvmovies Habitaciones cerradas i De la ley a la ley. 
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BIOGRAFIA 

Marc Tarrida 

Intèrpret 
 

Graduat per l’Institut del Teatre en l’especialitat d’interpretació. És cofundador de la companyia de 

teatre Duo Fàcil, amb la qual ha estrenat BBB (Bollywood, Bombay, Barcelona) i Y me morí. També 

ha participat en la lectura dramatitzada a la Sala Beckett La rebel·lió dels gossos, de Ceren Ercan, 

dir. Carlota Subirós; i en Croades, de Michel Azama, dir. Jordi Vilà. En televisió, ha participat en la 

sèrie Com si fos ahir.  



 
 

24 
 

Fitxa artística 
 

DE 
Doris Lessing 
 
ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ 
Carlota Subirós 
  
INTÈRPRETS 
Javier Beltrán Saül 
Mia Esteve Molly 
Montse Esteve Mare Sucre 
Jordi Figueras Richard 
Nora Navas Anna 
Carlota Olcina Ella 
Fèlix Pons Paul, Michael 
Vanessa Segura Marion 
Marc Tarrida Tommy 
 
INTÈRPRETS DEL QUADERN NEGRE 
Bella Agoussou Marie 
Joan Amargós Stanley 
Babou Cham Jackson 
Anna Güell Sra. Boothby 
Alba José Maryrose 
Joan Marmaneu Ted 
Marc Martin piano 
Albert Prat Willy 
Ramon Pujol Paul 
Ernest Villegas George 
  
DRAMATURGISTA 
Ferran Dordal i Lalueza 
 
ESPAI ESCÈNIC 
Max Glaenzel 
 
VESTUARI I CARACTERITZACIÓ 
Marta Rafa 
 
IL·LUMINACIÓ 
Carlos Marquerie 

ESPAI SONOR 
Damien Bazin 
 
VÍDEO 
Daniel Lacasa 
  
AJUDANTS DE DIRECCIÓ 
Raquel Cors i Erik Forsberg 
  
AJUDANT D’ESPAI ESCÈNIC 
Josep Iglesias 
  
AJUDANT DE VESTUARI 
Marc Udina 
  
ASSESSORA DE MOVIMENT 
Laia Duran 
  
MAQUILLATGE I PERRUQUERIA 
Anna Rosillo 
  
CRÈDITS FOTOGRÀFICS 
Aquí 
  
CONSTRUCCIÓ DE MOBILIARI 
Òscar Hernández 'Ou' 
  
CONFECCIÓ DE VESTUARI 
Goretti Puente 
  
PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure 
  
AGRAÏMENTS 
Ester Cucurella, Jaume Serarols, Carles Massip, 
Pau Matas i Nogué, Valentina Viso, Cristina Sais, 
Nerea de Miguel, Monti Esteve, Gian Almi Duran, 
Lali Bosch, Maimuna Cham, Guillem Barbosa i 
Marta Ossó

  

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp1920/llistat_fotos_eqd.pdf
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Informació 

pràctica 

 
IDIOMA 

Català  
 
DURADA APROXIMADA  

2 h 15’ 
 
HORARIS 

20.00 h de dimecres a dissabte  
18.00 h diumenge 

ACCESSIBILITAT  

A partir del 24/10, sobretítols en castellà i 
anglès cada dissabte 
23/10 i 06/11 sobretítols adaptats 
30/10 audiodescripció 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COL·LOQUI 
06/11 postfunció 
  
SALA ONLINE  
#LliureAlSofà a partir del 06/11 
 
XARXES  

#ElQuadernDaurat 
#CarlotaSubirós 
#SocLaTardorDelLliure 
 
 
CONTACTE 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/search?q=%23LliureAlSof%C3%A0&src=typed_query
https://twitter.com/hashtag/ElQuadernDaurat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CarlotaSubir%C3%B3s?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SocLaTardorDelLliure&src=typed_query
mailto:premsa@teatrelliure.com
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Col·laboradors i patrocinis 


