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FITXA ARTÍSTICA  
 
Teatre Lliure de Montjuïc - del 29 de novembre al 30 de desembre 

 

 
intèrprets 
 

Mamen Duch / Marta Pérez / Carme Pla / Albert Ribalta / Jordi Rico / Àgata 
Roca 
 
traducció del castellà Sergi Belbel / escenografia Alejandro Andújar / vestuari 
Alejandro Andújar i Adriana Parra / música original Fernando Velázquez / 
il·luminació Carlos Lucena / so Roc Mateu 
 
assistent de direcció Carolina Morro (*) / ajudant de so Roger Ábalos / cap 
tècnic Carles Borras / maquinista Jordi Fuster / producció executiva Daniel 
López-Orós / cap de producció Carmen Álvarez 

construcció d’escenografia Tallers Teatre-Auditori Sant Cugat 
 
i els equips del Teatre Lliure 
 
producció T de teatre 
 
amb la col·laboració del Teatre-Auditori Sant Cugat  
 
amb el suport de l’ICEC 
 
agraïments Teatre La Sala i Ajuntament de Rubí 
 
(*) alumna en pràctiques del Col·legi del Teatre de Barcelona  
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

SOBRE L’OBRA  
................................................................................ 
 
He escrit Aventura! perquè estic enamorat de la meva dona i del meu fill, i dels 

meus amics i de la meva família, i de la gent amb qui treballo, i dels meus 

veïns, i dels cambrers i de les funcionàries de l’Ajuntament de Madrid amb 

qui em ric de tot quan vaig a pagar les multes que m’arriben per no haver pagat 

l’impost de les escombraries. No vull emigrar ara, perquè el meu fill comença a 

l’escola bressol dilluns vinent. Ara no. He escrit Aventura! per fer pujar dalt 

l’escenari els fantasmes que em produeix aquesta crisi. 

Aventura! explica la història de sis socis de Barcelona que tenen una empresa 

que no va malament però que, en rebre una oferta de compra per part d’una 

empresa xinesa, decideixen deixar-se de tonteries i vendre, pel que pugui 

passar. El problema és que no venen l’empresa, sinó que acaben venent una 

de les seves sòcies. La crisi em preocupa com a tothom, però el que realment 

em preocupa és si tindrem la intel·ligència col·lectiva i la capacitat comunitària 

per gestionar aquesta crisi. El problema no és només econòmic. És sobretot 

èticideològic- polític. El problema és la pèrdua de sobirania. El segrest de la 

democràcia q ue estem vivint. La covardia que s’està apoderant de nosaltres. 

El problema és el “campi Aventura! 

NOTES DEL DIRECTOR 
He escrit Aventura! per fer pujar dalt l’escenari els fantasmes que em produeix 

aquesta crisi. I Aventura! tracta d’això. 

A Aventura! hi he abocat els fantasmes i l’angoixa que em produeix la realitat 

social que ens envolta avui dia. Ho he fet a través d’un grup de socis que 

també són amics. I malgrat que només són sis, com en els experiments de 

laboratori el que passa a petita escala pot ser extrapolat a tota la societat. 

Aquest projecte ha nascut juntament amb T de Teatre. Amb Delicades ens vam 

trobar i Aventura! és la nostra segona peripècia plegats. Espero que molta gent 

digui que hem fet una comèdia i d’altres una tragèdia, i d’altres una  
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tragicomèdia. Espero que aquesta obra serveixi perquè la gent parli molt 

després de la funció. Que serveixi per obrir les vies de la comunicació 

i el sentit de comunitat. A Aventura! els personatges estan paralitzats 

per la por i acaben fent coses que “no farien mai”. Crec que la nostra major 

fragilitat és la por, i aquesta obra intenta reduir-la situant davant dels ulls un 

fantasma col·lectiu: “el fet de convertir-nos en esclaus”. 

 

Aventura! explica la història de sis socis de Barcelona que tenen una 

empresa que no va malament però que, en rebre una oferta de compra 

per part d’una empresa xinesa, decideixen deixar-se de tonteries i vendre, 

pel que pugui passar. El problema és que no venen l’empresa, sinó 

que acaben venent una de les sòcies. 

La crisi em preocupa com a tothom, però el que realment em preocupa és si 

tindrem la intel·ligència col·lectiva i la capacitat comunitària per gestionar 

aquesta crisi.  

Alfredo Sanzol 

 

 
© David Ruano   
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SOBRE L’AUTOR  I DIRECTOR   
................................................................................ 
Biografia                                                            
Alfredo Sanzol és de Pamplona, va estudiar Dret i als vint-i-tres anys va decidir 

canviar de rumb i dedicar-se a la direcció teatral. El seu primer muntatge, Como 

los griegos (1999), va ser 

nominat als Max com a millor 

espectacle revelació. Ha escrit i 

dirigit espectacles de carrer com 

Móviles (2003), per al festival de 

teatre contemporani València 

Escena Oberta. Amb el 

reconegut director de teatre 

Gerardo Vera, va iniciar una 

estreta col·laboració l’any 2005 com a ajudant de direcció a l’espectacle La voz 

humana (Teatro de la 

Zarzuela), col·laboració que va continuar amb Divinas palabras i Un enemigo 

del pueblo (tots dos del Centro Dramático Nacional). Al  2009 també al CDN, 

dirigeix La Cabeza del Bautista, de Valle Inclán, dins l’espectacle Avaricia, 

lujuria y muerte. Entre d’altres, ha escrit i dirigit Risas y destrucción (2005), a la 

sala Cuarta Pared; Sí, pero no lo soy (4 nominacions als premis Max 2009), 

estrenada a la sala Princesa del Centro Dramático Nacional (2008) i que també 

es va poder veure la temporada 2008-2009 al Teatre Lliure de Barcelona; Días 

estupendos (2009), a la sala Francisco Niebla del CDN (premi Max al Millor 

Text); Delicades, per a T de Teatre, al Poliorama i en el marc del Festival Grec, 

i En la Luna (2011), al Teatro de La Abadía i al Teatre Lliure (3 nominacions 

als premis Max). Ha guanyat el Max com a millor autor amb Delicades i Días 

estupendos i el premi Ceres del Festival de Mèrida com a millor autor amb En 

la Luna. 

ALFREDO SANZOL 
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SOBRE LA COMPANYIA 
................................................................................ 
T de Teatre,  
21 anys de trajectòria 
 
Una aventura singular comença el maig de 1991 quan cinc joves actrius 

acabades de graduar-se en el Institut del Teatre de Barcelona, creen la seva 

pròpia companyia i presenten el seu primer muntatge, Petits contes misògins. 

La gran acollida que varen rebre les va fer mereixedores del Premi de la Crítica 

de Barcelona a la Revelació Teatral de la temporada. 

Des d’aquell moment, T de Teatre ha mantingut un segell propi i s’ha consolidat 

com una companyia de prestigi i molt popular. Del seu segon espectacle 

Homes! (1994), dirigit per Sergi Belbel, varen realitzar més de 850 funcions a 

les que varen assistir uns 350.000 espectadors. Les seves següents aventures 

serien: el muntatge teatral Criatures (1998), estrenat a Buenos Aires, i que va 

obtindre una excel·lent acollida per part de públic i crítica; la sèrie televisiva Jet 

Lag, estrenada el 2000, que de seguida es va convertir en la comèdia més 

seguida pels telespectadores de TV3 durant les sis temporades que es va 

emetre i el seu quart espectacle Això no és vida!, el 2003. 

El 2006, estrena 15, un muntatge que neix amb la intenció de celebrar el quinzè 

aniversari de la trajectòria de la companyia. Un trencaclosques d’escenes 

recuperats de tots els seus espectacles. Aquest mateix any, T de Teatre va 

rebre la Butaca Honorífica a la Trajectòria Professional (Premis Butaca). 

Com pot ser que t’estimi tant (2007) va ser el sisè espectacle de la 

companyia, un thriller escrit i dirigit per Javier Daulte que va iniciar una nova 

línia de treball de la companyia. 

 
Delicades escrita i dirigida per Alfredo Sanzol, s’ estrena al Teatre Poliorama 

de Barcelona, dins del marc del Festival Grec, posteriorment realitza una 

temporada al Teatro Español de Madrid, i una llarga gira que l’ha portat 

per teatres de tot el territori espanyol. Delicades ha aconseguit un èxit 

total de crítica i públic. T de Teatre ha creat vuit espectacles, ha representat 

més de 2.500 funcions i ha convocat l'assistència de més de 900.000 

espectadors. 



 

www.teatrelliure.cat          Fitxa pedagògica   -   Aventura! - 8 - 
 

 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 
A continuació us presentem diferents propostes didàctiques relacionades amb 
el context, l’escenografia, els personatges i el material gràfic, per tal que els 
professors triïn les activitats més adients per treballar àrees com la història, la 
geografia, la literatura, la llengua, l’art i la plàstica. 
................................................................................ 

RELACIONADES AMB EL CONTEXT 
 
La Crisi econòmica va esclatar l’any 2008 els Estats Units, aquesta crisi va 
marcar l’inici de la Crisi Global que va afectar a tots els països desenvolupats 
regits per el sistema capitalista, una crisi que encara estem patint en l’actualitat. 
 
Definició 
Crisi, és una conjuntura de canvis en qualsevol aspecte d’una realitat 
organitzada però inestable, subjecta a evolució; especialment, la crisi d’una 
estructura. Els canvis crítics, encara que previsibles, tenen sempre algun grau 
d’incertesa.  
Crisi econòmica: és la fase més depressiva de l’evolució d’un procés econòmic 
recessiu. Per recessió s’entén el moviment cíclic descendent de l’economia. 
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Filmografia  
 
Us aconsellem veure el  documental Inside Job. Charles Ferguson, 2010 
EUA. Documental del 2010 sobre la crisi financera del 2008, va guanyar l’Oscar 
al millor documental el 2011. Aquest documental no només ens parla de les 
causes, sinó també dels responsables de la crisi econòmica mundial de 2008, 
que ha significat la ruïna de milions de persones que han perdut les seves llars 
i feines, i que,  a més, han posat en perill l’estabilitat econòmica dels països 
desenvolupats. A través d’una extensa investigació i d’entrevistes a financers, 
polítics i periodistes, es mostra l’augment d’empresaris sense escrúpols i la 
degradació de la política i l’educació. 
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Margin Call  
J. C. Chandor, 2011 
 
Crònica de la vida de vuit treballadors d’un poderós banc d’inversió durant les 
24 hores prèvies a l’inici de la crisi financera de 2008. Quan Peter Sullivan 
(Zachary Quinto), un analista principiant, revela dades que podrien conduir 
l’empresa a la ruïna, es desencadena un seguit de decisions tant morals com 
financeres que produeixen un terratrèmol a la vida dels implicats a l’imminent 
desastre.  
 

 
 
 
30 minuts: 
Reportatge 
Esvair la crisi. 
http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1248/Esvair-la-crisi 
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................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 
1. Anteriorment t’hem donat informació sobre el tema que desencadena el 
conflicte de l’obra, la crisi. Busca notícies relacionades amb aquest tema i 
troba paral·lelismes entre la realitat i la ficció de l’obra. Creus que aquest 
text podria ser real? Que en destacaries? 
 
2. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra? 
Analitza quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra. 
 
3. Creus que la temàtica de l’obra és clàssica? I la forma com està 
narrada? Definiries aquest espectacle com a teatre contemporani? Digues 
el perquè. 
 
 

 

 
© foto de David Ruano 

 

 



 

www.teatrelliure.cat          Fitxa pedagògica   -   Aventura! - 12 - 
 

 

RELACIONADES AMB L’ESCENOGRAFIA 
 
Cada obra de teatre transmet moltes informacions simultànies a través dels 
diferents llenguatges escènics. Els decorats, el vestuari o la música, entre 
d'altres, formen part d’aquesta posada en escena. El director fa una 
determinada lectura de l’obra i, conjuntament amb el seu equip, pren unes 
opcions estètiques.  
 
 

 
© foto de David Ruano 
................................................................................ 
 
ACTIVITATS SOBRE L’ESCENOGRAFIA 
 
1. Com has vist, l’escenografia d’aquest espectacle és aparentment 
senzilla, però dóna molt de joc a l’espectacle. Quins són els elements 
escenogràfics que t’han cridat més l’atenció? Digues per què. 
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2. Observant l’escenografia, digues quina impressió et transmet. Quin 
ambient volen recrear aquí el director i l’escenògraf? Creus que 
l’escenografia podria ser una altra? O pel contrari penses que aquesta és 
adequada? Raona la teva resposta.  
 
2. Fes un llistat dels elements escenogràfics que destacaries i digues 
quins penses que poden ser els seus significats. 
 
3. L’escenògraf ha volgut reproduir diversos ambients, quins són aquests 
espais que vol mostrar? Per què creus que ho ha fet així? 
 
 
 

 
 © foto de David Ruano 
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RELACIONADES AMB ELS PERSONATGES 
 
Els personatges, la gran majoria de vegades, són els qui porten el pes de 
l’obra. Cada un té una presència concreta, un vestuari, uns moviments, una 
gesticulació singulars. Tal i com succeeix a la vida real, els personatges no són 
estàtics, tenen una evolució, una transformació, però cada un té el seu rol. 
 

 
© foto de David Ruano 
................................................................................ 
 
ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 
 

1. En aquesta obra hi ha diversos personatges, destacaries algun 
protagonista? Descriu els trets que caracteritzen cada personatge i quina 
relació tenen entre ells. 
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Personatges: 
 
ÀNGELS  
ELISA  
NÚRIA  
MARC  
PAU  
SANDRA  
LEE 
ORIOL 
LA METGESSA 
 

2. Alguns dels intèrprets tenen més d’un paper, com els actors que fan de 
metgessa, d’Oriol i de Lee. Quins altres personatges fan aquests 
intèrprets? 
 
 

© foto de David Ruano 
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RELACIONADES AMB LA POSADA EN ESCENA 

El llenguatge és la capacitat de l'ésser humà de comunicar-se utilitzant un 

sistema de signes. Una llengua o idioma és una representació particular 

d'aquesta capacitat. Hi ha moltes menes de comunicació, d’entre elles els 

llenguatges artístics, com poden ser el teatre, el cinema, la música, l’art o la 

literatura. Aquests llenguatges molt sovint tenen punts en comú, i fins i tot es 

complementen. 

© foto de David Ruano 

................................................................................ 
 
ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA 
 
1. Els efectes sonors i les lumínics juguen un paper molt important en  el 
canvi  d’escena, en recordes algun? Quina impressió t’han produït? Creus 
que ajuden a imaginar-te altres espais?  
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La música la composat Fernando Velázquez, el músic que ha realitzat la 
banda sonora de la pel·lícula Lo imposible de Juan Antonio Bayona. Quin 
és el tipus de música que ha escollit el director? La trobes adequada per a 
aquesta obra? 
 
 

 

© foto de David Ruano 

 
 
 


