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FITXA ARTÍSTICA  
 
Teatre Lliure Montjuïc – del 31 de gener al 3 de març 

Dispara / Agafa Tresor / Repeteix 

de Mark Ravenhill direcció Josep Maria Mestres 

 

intèrprets Sílvia Bel / Boré Buika / Roger Casamajor / Àlex Casanovas / 
Mar Casas / Gonzalo Cunill / Mónica López / Carmen Machi / 
Àurea Márquez / Adrià Roca/Oriol Sans 

 

traducció de l'anglès Joan Sellent / escenografia Pep Duran / vestuari Nina 
Pawlowsky / caracterització Toni Santos / il·luminació Juanjo Llorens / so 

Ramon Ciércoles / vídeo Mar Orfila / banda sonora Mar Orfila i Josep Maria 

Mestres 

 

ajudant de direcció Isra Solà / ajudant d’escenografia Jose Novoa / assistent 

en pràctiques d’escenografia Sergi Corbera / assistent de llums Eduardo 
Valverde / alumna en pràctiques d’escenografia de l’Institut del Teatre Gemma 
Raurell / alumne en pràctiques de direcció de l’Institut del Teatre Javier García 

Bañasco 

 

construcció d’escenografia Taller d’escenografia Jordi Castells i Arts.cenics 

 

producció Teatre Lliure 

 

agraïments Elisabeth Massana, Montserrat Pujol i Ester Sabaté 

 
espectacle en català i castellà 
durada aproximada 2h. 45’ amb pausa 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

SOBRE L’OBRA  
............................................................................... 
 
Dispara / Agafa Tresor / Repeteix és un conjunt de disset peces breus, d’uns 

vint minuts cada una, que exploren els efectes personals i polítics de la guerra 

en la vida moderna. La guerra global vista de lluny i de prop. Els seus efectes 

devastadors en els països i en els éssers humans que els habiten. Un joc de la 

Playstation i una crua i terrible realitat. Mark Ravenhill, una de les veus més 

potents del teatre britànic contemporani, ens ofereix un al·legat contra la guerra 

que ens sacseja i ens obliga a abordar críticament els conceptes més 

estereotipats de llibertat, democràcia i drets humans. 

El muntatge que presentem ofereix set d’aquestes peces. 

Shoot / Get Treasure / Repeat es va estrenar l’any 2007 al Traverse Theater 

d’Edimburg en el marc del Fringe Festivalin. El cicle sencer investiga els 

efectes de la guerra, ja sigui a l’Iraq, a l’Afganistan, o a altres regions de 

l’Orient Mitjà, en la nostraq vida quotidiana. Ravenhill també examina l’urgència 

occidental d’exportar la bondat de les seves marques registrades “llibertat I 

democràcia”, mentre a casa, “vivim en comunitats tancades” i “que es dibuixen 

en grups cada cop més i més terriblement isolats”. 

a l’entorn de Dispara / Agafa Tresor / Repeteix 

Ravenhill al cinema 

 

Projecció del film Sleeping Around de Marco Carniti, basat en la peça 

homònima de Mark Ravenhill (2007, 90’). Producció Buskin Film i Fargo Film en 

col·laboració amb Rai Cinema. 

Montjuïc - dilluns 4 de febrer - 20:30h. 
entrada gratuïta 
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Llibertat i democràcia, us odio 
Em declaro un rendit admirador de l’obra de Mark Ravenhill. M’agrada la seva 

teatralitat rotunda, seca, crua i lírica alhora, la musicalitat del seu llenguatge, la 

seva valentia, la seva cruesa, la seva poesia, el seu sentit de l’humor, sovint 

negre, negríssim, però també tendre i balsàmic quan cal... Crec que es tracta 

d’una de les veus més interessants i innovadores de l’actual panorama teatral. 

El seu és un teatre compromès, urgent, necessari. Aquesta serà la tercera obra 

seva que duc a escena, i espero que darrera en vinguin moltes més. 

Els nostre Dispara / Agafa Tresor / Repeteix és només una de les múltiples 

possibilitats que ofereix el cicle que conformen les disset peces curtes de Mark 

Ravenhill. Amb el seu permís, nosaltres n’hem escollit set i les hem disposat en 

l’ordre que ens ha semblat millor segons el nostre gust i les nostres necessitats: 

Les troianes, Terror i misèria, El crepuscle dels déus, La mare, El paradís 

perdut, Crim i càstig i Guerra i pau. Grans títols de la narrativa clàssica per a 

les petites/grans peces de Ravenhill. 

A Londres, a Nova York, a l’Iraq, a l’Afganistan, ara a Mali... Visions 

antagòniques i confrontades del món, de la vida, de l’economia, de la religió... 

Personatges a la recerca d’un sentit per a viure, a la recerca d’amor, a la 

recerca de menjar, a la recerca de seguretat, a la recerca d’un cap... No hi ha 

res més terrible i devastador que la guerra. És sabut de tothom, gairebé és un 

lloc comú, però Ravenhill va més enllà. DEMOCRÀCIA i LLIBERTAT són les 

paraules que sentireu més vegades aquest vespre, gairebé tots els 

personatges les pronuncien en un moment o altre. I crec que us passarà el 

mateix que ens passa a tots els que participem en l’espectacle: que de tant 

sentir-les les acabem percebent com a gastades, acaben perdent el seu sentit, 

com si en ser utilitzades a tort i a dret, una vegada i una altra, no signifiquessin 

res. Paraules adotzenades, conceptes adotzenats. Aquesta és la paradoxa que 

ens planteja Ravenhill. Aquest és el repte titànic que endevinem que cal 

afrontar: fer-les reviure, reinventar-les, omplir-les de sentit, de valor! 
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El teatre de Ravenhill és un teatre a “vida o mort”, no hi valen les mitges tintes, 

exigeix una visceralitat a prova de bomba (i mai més ben dit!). Agraeixo 

profundament a tot l’equip la seva entrega, la seva lleialtat i el seu compromís 

per dibuixar plegats el mapa del tresor terrible i meravellós que és aquest 

Dispara / Agafa Tresor / Repeteix. I a la gent del Lliure, gràcies per fer-me 

sentir un altre cop com a casa. Va per tu, Anna! 

Josep Maria Mestres 

 

© foto de Ros Ribas 
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ordre de les peces i repartiment 

les troianes Sílvia Bel / Boré Buika / Mar Casas / Gonzalo Cunill / 
Mónica López / Carmen Machi / Àurea Márquez 
terror i misèria Mónica López i Àlex Casanovas 
el crespuscle dels déus Sílvia Bel i Mar Casas 
la mare Boré Buika / Carmen Machi / Àurea Márquez 
el paradís perdut Roger Casamajor / Àlex Casanovas / Mónica López / 
Àurea Márquez 
crim i càstig Sílvia Bel i Gonzalo Cunill 
guerra i pau Roger Casamajor i Adrià Roca/Oriol Sans 

 
 

 

•  
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SOBRE L’AUTOR   
................................................................................ 
Biografia                                                            
Mark Ravenhill 
 
(Haywards Heath, 1966) 
 

És autor teatral, actor i periodista, i ha 

treballat també per a sèries de televisió. 

Nascut al West Sussex el 1966, va 

estudiar 

a la Universitat de Bristol. El 1995 va 

debutar com a autor teatral amb dues 

peces curtes, i el 1996 li arriba el primer 

èxit nacional i internacional, amb l’estrena 

Shopping and Fucking, al Royal Court de 

Londres, un retrat de la generació post-

Thatcher. Van seguir Faust Is Dead 

(1997) i Handbag (1998), premi Evening 

Standard. Aquell mateix any, com a 

director literari de la companyia Paines 

Plough, munta el projecte col·lectiu 

Sleeping Around. El 1999 estrena un altre dels seus grans èxits, Some Explicit 

Polaroids, que seguiran Feed Me (2000); Mother Clap's Molly House (2001); 

Totally Over You (2004); The Cut, Product, Citizenship i Pool (no water) (2006). 

El 2007 estrena els projecte Shoot / Get Treasure / Repeat a l’Edinburgh 

Festival Fringe, i el 2008 el Royal Court, The Gate Theatre, el National Theatre, 

Out of Joint, i Paines Plough presenten col·lectivament la totalitat de les peces 

del projecte. El 2009 presenta Over There, una peça a partir de la reunificació 

d’Alemanya, i A Life in Three Acts, basada en la vida de l’actor i activista gai 

Bette Bourne, amb qui Ravenhill havia treballat. El 2010 Ravenhill és nomenat 

director associat de la London’s Little Opera House al King’s Head Theatre.  
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El gener del 2012 el fan també autor resident de la Royal Shakespeare 

Company,i el mateix any rep un ajut del London Gay Men's Chorus per fer una 

peça en motiu del 21è. aniversari d’aquesta entitat, Shadow Time, en 

col·laboració amb el compositor Conor Mitchell, que s’estrena el 6 de maig del 

mateix any durant el concert d’estiu A band of Brothers. 

 

© foto de Ros Ribas 
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SOBRE EL DIRECTOR 
................................................................................ 
 
Josep Maria Mestres i Illamola 
 
(Calaf, 1959) 
 

A l’edat de 6 anys fa la 

seva primera incursió 

teatral com a actor als 

Pastorets del seu 

poble. Durant la 

infantesa i 

l’adolescència intervé 

en múltiples 

aventures escèniques 

a l’Agrupació Teatral 

de Calaf, i és amb aquest grup que porta a terme les seves primeres 

experiències com a actor i director d’escena. Estudia Ciències de l’Educació a 

la Universitat de Barcelona, on es llicencia en 

Pedagogia Terapèutica (1976/80). Durant aquest període universitari assisteix 

a múltiples cursos d’expressió corporal, d’educació de la veu, congressos i 

festivals de teatre infantil i juvenil (locals i internacionals)… i encamina, si bé 

encara no de manera massa conscient, els seus passos cap al món de les arts 

escèniques. 

Finalment, després de treballar durant dos anys en el camp de la pedagogia, 

decideix que ja és hora de provar si pot convertir la seva passió en la seva 

feina, i entra a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, on es gradua 

en Interpretació l’any 1985. 

En sortir de l’Institut del Teatre comença a treballar com a ajudant de direcció 

amb Pere Planella i Josep Montanyès a Zitzània Teatre, el Teatre Lliure, el 

Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya (on també li encarreguen una 

ajudantia amb Jerôme Savary)… El 1985 guanya el Premi Adrià Gual de 
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Projectes de Muntatge amb el projecte d’escenificació de Fantasio d’Alfred de 

Musset, l’espectacle amb el qual s’estrena en la direcció d’escena el 1988. 

Entre els anys 1988 i 1999 forma part de la companyia Zitzània Teatre, amb 

Pere Planella i Guillem Jordi Graells, on exerceix tota mena de tasques de 

producció i gestió, a més de dirigir-hi Gran imprecació davant la muralla de la 

ciutat de Tankred Dorst (Premi Especial de la Crítica Serra d’Or 1990), Negroni 

de Ginebra de Maria Antònia Oliver, Enemic de Classe de Nigel Williams, A 

l’est de qualsevol lloc d’Edward Thomas, Salvats d’Edward Bond… 

També és membre fundador de la companyia Kràmpack (1994/97) creada a 

partir de l’estrena de l’obra de Jordi Sànchez del mateix títol (Premi de la Crítica 

de Barcelona 1994), amb membres de l’escindia companyia Rebeca de 

Winter, amb qui havia muntat anteriorment Yvonne, Princesa de Borgonya de 

Witold Gombrowicz (Premi de la Crítica de Barcelona, 1993). 

És fundador de l’Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 

que dirigeix i gestiona des de la seva creació l’any 1990, fins al 2000. També 

temporada 2012/2013 www.teatrelliure.cat 8 exerceix la seva vessant 

pedagògica impartint cursos i tallers d’interpretació i de direcció escènica a 

diversos centres de Barcelona i d’arreu de l’Estat espanyol (Santa Cruz de 

Tenerife, Gijón…), amb alguna incursió a l’estranger (Santiago de Chile…) i, 

sobretot, a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, on col·labora 

assíduament. 

Ha realitzat nombroses posades en escena a casa nostra i a la resta de l’Estat 

espanyol, treballant tant a teatres públics (Centre Dramàtic de la Generalitat de 

Catalunya, Teatre Nacional de Catalunya i Teatre Lliure, a Barcelona, Teatro 

Español o Teatro de la Zarzuela, a Madrid, Teatres de la Generalitat 

Valenciana…) com amb companyies o empreses privades (Focus, 3xTres, Bitó, 

Vània, Pentación…), i ha produït, personalment o amb diferents companys de 

viatge, alguns dels seus projectes més personals. 

En els últims anys, ha dirigit els espectacles següents:  

2012 Senyoreta Júlia, de Patrick Marber, a partir d’August Strindberg. Focus. 

Festival Grec. Teatre Romea. 
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2011 Purgatorio, d’Ariel Dorfman. Teatro Español. Naves del Español. 

(Madrid) 

Un mes al camp, d’Ivan Turguénev. TNC. Sala Gran. 

2010 Duda razonable, de Borja Ortiz de Gondra. Vaivén Teatro. Teatro 

Victoria Eugenia (Donostia). (En gira per Espanya) 

Almuerzo en casa de los Wittgenstein (Ritter, Dene, Voss), de Thomas 

Bernhard. Teatre Romea. Festival Grec. 

Nit de Reis, de William Shakespeare. TNC. Sala Gran. 

2009 Un marit ideal, d’Oscar Wilde. Teatre Goya. 

Algo más inesperado que la muerte, d’Elvira Lindo i Borja Ortiz de 

Gondra. Teatro Lara. 

La casa dels cors trencats, de Bernard Shaw. TNC. Sala Gran. 

La infanticida / Germana Pau, de Víctor Català. Teatre Romea. 

2008 Cancun, de Jordi Galceran. Teatre Borràs. 

Converses amb la mama, de Jordi Galceran, a partir del guió 

cinematogràfic de Santiago Carlos Oves. Teatre Capitol. 

Silencio… vivimos, d’Adolfo Marsillach / Paco Mir. Teatro Fígaro – Adolfo 

Marsillach. 
 

 
© foto de Ros Ribas 
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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 

Es pot parlar d'una guerra lícita des d'un punt de vista moral. En aquest cas cal 

distingir si la guerra en general pot ser lícita, i si es garanteixen les condicions 

requerides. Des d'un punt de vista filosòfic s'entén que la guerra no és 

necessàriament il·lícita. Existeix el dret d'autodefensa o de legítima defensa 

contra l'enemic exterior quan ataca injustament a un poble. Si es nega aquest 

dret de legítima defensa s'enforteix la posició de l'agressor i es posa en perill la 

pau dels pobles. Tanmateix perquè una guerra pugui tenir una licitud ètica, hi 

ha una sèrie de condicionants. Que existeixi: 

• Una injustícia real, veritable i de gravetat. 

• Una inviabilitat de defensar per via pacífica. 

• Una perspectiva i esperança d'èxit final. 

• Que es pugui evitar un perjudici a tercers innocents. 

La defensa del bé públic preval sobre qualsevol dret de l'agressor i fins i tot 

sobre els riscos que puguin tenir els propis súbdits agredits. Però es considera 

il·lícita la matança injusta. 

Des d'aquest mateix punt de vista filosòfic es considera que el moviment a 

favor de la pau es fa creditor del més alt reconeixement. Aquest moviment és 

difusor d'un esperit pacifista, d'un enteniment i comprensió entre els pobles. El 

seu fi ètic i moral és aconseguir la pau i els acords sense vessament de sang. 
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Les guerres tendeixen a escalar a un nivell d’horror humà que només acaben 

provocant pensar en el terror mateix, com famosament exclama el personatge 

de Marlon Brandon, que era l’encarnació de l’excés de la Guerra de Vietnam a 

Apocalypse Now (inspirada en la novel·la de Joseph Conrad, Heart of 

Darkness). 

“L’art de fer la guerra que ha perdurat a través dels temps ens parla d’una 

inclinació humana de buscar el conflicte i la destrucció de territoris i 

col·lectivitats, inclosos els propis” George Bataille. 

 
 

 
© foto de Ros Ribas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.teatrelliure.cat          Fitxa pedagògica   -   Dispara/Agafa tresor/Repeteix - 15 - 
 

 
Filmografia  
 
Apocalyse Now, Francis Ford Coppola, 1979. 
 
Adaptació lliure de la novel·la de Joseph Conrad que Coppola converteix en un 
al·legat antibel·licista.El capità Willard és un oficial dels serveis d’intel·ligència 
de l’exèrcit d’Estats Units al que se li encomanat a Cambodja la perillosa misió 
d’eliminar a Kurts, un coronel renegat que s’ha tornat boig. En el cor de la 
selva, en un campament sembrat de caps tallats i cadàvers putrefactes, 
l’enorme i enigmàtica figura de Kurtz regna com un buda despòtic sobre els 
membres de la tribu Montagnard que l’adoren com un déu. 
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11’ 09’01 
Directors: Samira Makhmalbaf, Claude Lelouch, Youssef Chahine, Danis 
Tanovic, Idrisa Uedraogo, Ken Loach, Alejandro González Iñárritu, Amos 
Gitaï, Mira Nair, Sean Penn, Shohei Imamura. 2002 
 
11’09’’01 Onze de setembre és una pel·lícula col·lectiva composta per 11 
curtmetratges dirigits per 11 cineastes representatius d’una gran diversitat 
cultural; amb una inspiració comuna: els esdevenimentsde l’11 de setembre del 
2001 a Nova York. 
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ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 
1. Anteriorment t’hem donat informació sobre el tema tractat a l’obra, la 
Guerra. Busca notícies a la premsa sobre conflictes bèl·lics que estiguin 
succeint en el món, fes una selecció de notícies que es podrien relacionar 
amb les escenes que has vist a l’espectacle 
 
2. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra? 
Analitza quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra. L’obra com has vist està organitzada per peces, però diries que el 
leitmotiv és sempre al mateix? 
 
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. 
 
4. Anteriorment has pogut llegir el nom de les peces, busca quina relació 
té el títol amb el que has pogut veure en escena. Podries relacionar el títol 
de les peces amb la literatura i el cinema? Raona la teva resposta. 
 

 
© foto de Ros Ribas 
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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 Ros Ribas 
 
................................................................................ 
 
ACTIVITATS SOBRE L’ESCENOGRAFIA 
 
1. L’escenografia té un pes molt important en aquesta obra, cada història 
té una escenografia diferent, descriu els elements escenogràfics que 
apareixen a cada peça.  
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2. Observant l’escenografia, digues quina impressió et transmet. Quin 
ambient volen recrear aquí el director i l’escenògraf ? Imagina un altre 
possible escenografia, descriu-la i dibuixa-la. 
 
2. Fes un llistat dels elements escenogràfics que destacaries de cada 
peça, creus que tenen un pes important a l’escena? 
 
3. L’escenògraf ha volgut reproduir diversos ambients, quins són aquests 
espais que vol mostrar? Descriu-los. 
 
 
 

 
 © foto de Ros Ribas 
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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 Ros Ribas 
................................................................................ 
 
ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 
 

1. En aquesta obra hi ha diversos personatges, destacaries algun 
protagonista? O creus que és una obra coral? Descriu els trets que 
caracteritzen cada personatge i quina relació tenen entre ells. 
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2. Alguns dels intèrprets tenen més d’un paper, quins són aquests 
intèrprets i quins personatges interpreten? 
 

 
© foto de Ros Ribas 
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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 Ros Ribas 
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ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA 
 
1. Els efectes sonors, lumínics i visuals juguen un paper molt important 
en  el canvi de les peces. Els vídeos i la música realitzats per Mar Orfila 
ens ajuden a anar més enllà i a posar en context el que estem veient a 
l’escenari, quines imatges destacaries? Identifiques algun dels vídeos o la  
música? Quina impressió t’han produït? Creus que ajuden a imaginar-te 
altres espais?  


