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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
De dimecres a dissabte   
a les 19.00 h
Dilluns 02/01 a les 19.00 h
31/12, 01/01, 05/01 i 06/01 
no hi ha funció

DURADA 
1 h 30’

LLOC 
Sala Fabià Puigserver

IDIOMA
En castellà

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

LLISTA DE REPRODUCCIÓ

#LaVoluntadDeCreer

INTÈRPRETS 
Marina Fantini Claudia
Rebeca Hernando Felicidad
María Jáimez Paz
José Juan Rodríguez Juan
Íñigo Rodríguez-Claro doctor
Mikele Urroz Amparo

ESPAI ESCÈNIC
Max Glaenzel

VESTUARI
Cecilia Molano

IL·LUMINACIÓ
Carlos Marquerie

SO
Iñaki Ruiz Maeso

ENTRENAMENT CORPORAL
Elena Córdoba

CANÇONS
Viene clareando  
d’Atahualpa Yupanqui  
per Leda Valladares  
i María Elena Walsh.
Vidala del último día  
de Raúl Galán  
i Rolando Valladares 
per Sílvia Pérez Cruz.

AJUDANT DE DIRECCIÓ
Javier L. Patiño

DISTRIBUCIÓ
Caterina Muñoz Luceño

FOTOGRAFIA
Laia Nogueras

COPRODUCCIÓ
Teatro Español  
i Buxman Producciones

AGRAÏMENTS
A tot el públic que ens va 
acompanyar durant el procés 
d’assaigs i a Sílvia Pérez Cruz 

MENCIÓ
Per escriure aquesta peça, l’autor 
va gaudir el 2022 d’una residència 
d’escriptura a la Sala Beckett.

A la transcripció del judici a Joana d’Arc, quan 
li pregunten com sabia que era la veu de Sant 
Miquel, la que sentia, ella contesta:

– Perquè tenia veu d’àngel.

– Com sap vostè que era una veu d’àngel?

– Perquè vaig tenir la voluntat de creure-ho.

Des que vaig llegir aquesta última frase, 
m’acompanya com una definició possible del 
teatre i del funcionament de la creença. Quina 
relació hi ha entre voluntat i fe? Què fa que 
una cosa sigui versemblant? Quin paper hi 
juga el desig de creure, en la suggestió?

Després de dedicar-nos a escoltar cançons 
per crear la nostra última obra, parem ara 
l’atenció en la creença. I així com a l’anterior 
treball vam dialogar amb Les tres germanes 
i la dramatúrgia de Txékhov, ara seran 
Ordet (“La paraula”) de Kaj Munk i la versió 
cinematogràfica que en fa Dreyer els materials  
que ens serviran de punt de partida per  
a la nostra ficció.

Com a Ordet, hi haurà mort i resurrecció.  
I sobretot, el desig de jugar amb la percepció 
de l’espectador de manera que la funció 
mateixa sigui un posar a prova la pròpia fe.

Massa sovint s’ha dit que el teatre és mentida.

Provarem de dir-ne una altra cosa.

Pablo Messiez

© Laia Nogueras

text i direcció Pablo Messiez
a partir d’Ordet de Kaj Munk

La voluntad 
de creer

28/12 – 15/01
Montjuïc
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