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FITXA ARTÍSTICA 
 
Teatre Lliure Montjuïc – del 7 de maig a l’1 de juny 

Els feréstecs 
de Carlo Goldoni direcció Lluís Pasqual 
 

intèrprets Laura Aubert Llucieta / Andreu Benito Pepito / Jordi Bosch Arturo 
/ Laura Conejero Victòria / Pol López Quimet / Carles Martínez 
Ricardo / Xicu Masó Salvador / Rosa Renom Margarita / Boris Ruiz 
Tomeu / Rosa Vila Marina 

 

traducció del venecià Lluís Pasqual / escenografia Paco Azorín / vestuari 
Alejandro Andújar / caracterització Eva Fernández / il·luminació Rai Garcia i 
Lluís Pasqual / vídeo Marc Lleixà 
 

 

ajudant de direcció Juan Carlos Martel / ajudant d’escenografia Alessandro 
Arcangeli / ajudant de vestuari Adriana Parra / assessorament lingüístic 
Noëlia Motlló (Oficina d’Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu 
UdL) / alumne en pràctiques de direcció de l’Institut del Teatre Aleix Duarri / 
alumna en pràctiques de vestuari de l’Institut del Teatre Maria Albadalejo 
 

 

construcció d’escenografia Taller d’escenografia Jordi Castells i Pascualín / 
confecció de vestuari Ángel Domingo i Luis Espinosa / acabats María 
Calderón / màscares Sebastián Vecchio 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments Teatre Nacional de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, Julio Camba, 
Montse Colomé, Teresa Lozano, Pepa López, Josep Anton López 
Bayarri, Pau Carrió i Paula Mariscal 

 

 

espectacle en català i castellà 
durada 1h. 30’ sense pausa 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

SOBRE L’OBRA 

Tornen els quatre personatges més recalcitrants de Goldoni en l'espectacle 
preferit pel públic de la temporada 2012/2013. 

5 Premis Butaca 2013: Millor muntatge teatral, direcció, actriu de 
repartiment per Laura Conejero, vestuari i caracterització 

Quatre feréstecs conservadors s'oposen a la vitalitat dels joves i de les dones. 

Durant el Carnaval, Pepito i Salvador, amb Tomeu i Arturo (quatre feréstecs 
ancorats en el passat) han acordat el matrimoni dels seus fills, Llucieta i 
Quimet. Els dos joves no s’han vist mi i es coneixeran el dia del casament. La 
filla comença a intuir alguna cosa, i ells decideixen que ningú la pugui veure i 
que, qui la vegi, s’hi haurà de casar. No compten, però, amb l’esperit més 
liberal i domèstic de les dones i dels joves, que desitgen un estil de vida més 
obert i sincer. 

 

Estrenada el 1760, I rusteghi està 
considerada una de les obres mestres de 
Goldoni. La peça obre el gran fresc crític i 
còmic sobre la vida burgesa de finals del 
segle XVIII elaborat per l'autor. 
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més informació  
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/goldoni-en-catala/detall 
http://grupsderecerca.uab.cat/teatresit/ 
http://goldoni.cerhum.es/goldoni/publiques/inici.php?contepigraf=99&menu_idioma=cat 
http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-
search.pl?q=au:Goldoni,%20Carlo 
http://www.liberliber.it/libri/g/goldoni/index.htm 

 

Notes d’un diari 

1. La primera vegada que vaig llegir Goldoni en dialecte jo practicava l’italià 
estàndard amb força fluïdesa. La meva sorpresa va ser majúscula. Així com, 
amb l’italià, de vegades necessitava recórrer al significat d’una paraula a través 
del context, o a un diccionari, el venecià se’m feia miraculosament transparent i 
els seus significats m’arribaven amb tots els matisos sense que em calgués cap 
ajuda. Només m’ho podia explicar pel fet que el català està sorprenentment ple 
de paraules, cadències i girs idèntics als del dialecte del Vènet. La llengua de 
Goldoni, la seva escriptura, em van resultar i em resulten estranyament 
familiars, i també els seus personatges, nascuts en un país d’unes dimensions 
més aviat petites, amb un passat militar i comercial gloriós i amb gust per 
l’espectacle, unes característiques aplicables tant a la sereníssima República 
de Venècia com a l’antic Regne de Catalunya i Aragó. En tot cas, la meva 
fascinació per Goldoni va començar amb un acte d’amor per la seva escriptura, 
les seves paraules, precisament aquelles i no unes altres, l’una rere l’altra. 
L’obra era Una delle ultime sere di Carnevale. Portar-la a escena –a més d’un 
gran plaer, un plaer físic– va ser la conseqüència d’aquest acte d’empatia 
amorosa que em va produir la seva plaent lectura. Més endavant vaig tenir la 
sort de dirigir La famiglia dell’antiquario, amb actors italians i a la seva Venècia 
natal.  

2. Deixar imprès en el llenguatge una respiració pròpia és allò que anomenem 
una poètica. La música és, per excel·lència, l’art de transmetre les sensacions 
que ens provoca aquesta poètica a través del temps. I, per descomptat, també 
ho és la poesia. Alguns poetes que van escriure per al teatre, és a dir uns 
textos destinats a ser parlats, van aconseguir, com si fossin alquimistes del 
llenguatge, deixar-hi encriptada la seva visió de l’ànima humana, la seva 
“manera de respirar” amb el món: per descomptat Monteverdi i Bach i Mozart, 
però també Èsquil, Shakespeare, Txékhov, Beckett i naturalment Goldoni. Per 
a mi, portar una obra a escena és realitzar aquest viatge a la inversa per trobar-
me (en el cas del teatre, trobar-nos) amb l’autor. El poeta converteix en  
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llenguatge els moviments de la seva ànima. Nosaltres hem de buscar aquests 
moviments al llenguatge per arribar fins a l’ànima del poeta. 

3. En el fons, portar a escena un d’aquests grans autors (i alhora tan pròxims) 
significa encarar-s’hi. Si fer L’hort dels cirerers significa preguntar-se com 
s’interpreta Txékhov, si atrevir-se amb Prometeu comporta obligatòriament 
preguntar-se com es representa el sentiment tràgic dalt d’un escenari, portar a 
escena qualsevol obra de Goldoni, en aquest cas Els feréstecs, significa també 
preguntar-se com es “fa” Goldoni. I la resposta, ho sabem, és en el llenguatge, 
o tal com diem els de teatre “en el text”. Això semblaria que porta a la idea que 
hi ha “una única” manera de representar Goldoni. Res de més fals i de més cert 
alhora. La música ens en pot donar una idea, i més concretament Mozart. De 
Les noces de Figaro (en la qual podem reconèixer el codi teatral més pròxim, 
per motius diversos, a Goldoni), en podem fer infinites interpretacions però la 
que s’acostarà més a l’ànima del compositor serà la que identifiqui més la seva 
respiració amb la nostra (un fet d’altra banda indemostrable). De vegades, tant 
amb Mozart com amb Goldoni hem volgut forçar aquesta respiració, respirar el 
text d’una altra manera, convertir una obra de caire còmic per exemple en una 
obra dramàtica amb elements que, naturalment, també són al text, i amb la 
sana intenció de tornar a fer escoltar aquestes paraules com si fos la primera 
vegada que es diuen, lluitant amb les males tradicions i amb l’oïda mandrosa 
del públic. De vegades, d’aquests intents en sorgeixen llampades 
desconegudes, però normalment l’autor s’acaba venjant i exigint la seva pròpia 
manera d’explicar les coses, sota el càstig de produir en l’auditori, per excés o 
per defecte, el pitjor dels pecats del teatre: l’avorriment. Mozart amb el misteri 
de la música i Goldoni només amb les paraules són uns mestres d’explicar 
històries distribuint en tots dos casos els sons de tal manera que ens fan entrar 
al seu món, en la seva respiració, en el seu ritme. Sempre amb la quantitat 
justa de notes o de paraules d’aquells colors determinats.  

4. Aquesta relació amb el llenguatge que en les seves cadències parla per si 
sol és una treball fonamental durant els assaigs. Jo diria que més que un treball 
és una actitud. Com la dels pianistes, que no s’asseuen igual al banc si toquen 
Bach o Chopin. Perquè una bona part dels assaigs consisteix, precisament, en 
lluitar-hi en contra, i porta inexorablement a una fixació només formal dels 
sentiments, és a dir externa. Afortunadament, qualsevol escena o situació, en 
aquest cas d’Els feréstecs, aguanta totes les anàlisis que pogués fer en 
profunditat el papa Stanislavski sobre els comportaments dels seus 
personatges.  
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5. Tots som capaços de reconèixer el bon futbol: aquell en el qual, mantenint la 
personalitat de cada jugador, l’equip forma alhora un sol cos. Allò que ens en fa 
gaudir són precisament els intercanvis d’energia, sempre inesperats, entre 
cada un dels participants. En teatre en general, i en el de Goldoni d’una manera 
imprescindible perquè es produeixi, és també així: un sentiment n’alimenta un 
altre i una frase n’alimenta una altra d’una manera elèctrica, en una 
arquitectura equilibrada i elegant. En aquest traspàs d’energia d’un sentiment a 
un altre, d’un personatge a un altre, en definitiva d’una frase a una altra, s’hi 
amaga possiblement el misteri de Goldoni: la creació constant de vida, una vida 
que transita contínuament per l’escenari a través d’un artifici absolutament 
teatral. Goldoni escriu teatre i vol que ens sentim al teatre. Simplement, com al 
futbol, ens proposa un joc, un joc antic com molts dels que practiquem els 
homes moderns: el joc del teatre. Una manera de veure i sobretot d’escoltar, ja 
que els seus personatges surten a escena a parlar, a dirimir i a exposar raons 
que només es poden exposar parlant i en veu alta i d’aquesta manera, 
intercanviant amb el llenguatge altres raons d’altres personatges. Naturalment, 
qualsevol rèplica modificarà la següent i produirà aquella sorpresa, el 
mecanisme del qual disposa la pròpia vida. És clar que per jugar a aquest joc 
s’ha d’estar molt atent i amb els reflexos molt entrenats. Com en el bon futbol.  

6. La comicitat, en Goldoni, no és un recurs, és una actitud, i sobretot una 
actitud de la intel·ligència: la de l’home que coneix l’home i sap que no se’l pot 
prendre gaire seriosament, l’home que pensa que la vida no s’ha de contemplar 
amb la ganyota del plor sinó amb un somriure indulgent. 

7. Europa encara haurà de sagnar molt abans que arribi el Romanticisme. Fins 
i tot en els clarobscurs, Goldoni és lluminós. Mai autocomplaent. Els seus 
personatges, com les seves escenes, avancen per una escala de graons no 
sempre fàcils però amb un sentit positiu de la vida, o en tot cas sense recular. 
Com si tinguessin el secret d’una esperança canviant però constant.  

8. A Itàlia, Els feréstecs està considerada per molts com l’obra mestra de 
Goldoni. Un argument tractat amb un sentit crític agut i una profunda llibertat, 
alhora lleuger en la partitura i amb una dosi de rauxa considerable. Allò que en 
un altre autor tindria un tractament de farsa, Goldoni ho converteix en una 
caricatura joiosa plena d’humanitat. La clau, un cop més, n’és el llenguatge. 
L’obra no només està escrita en dialecte venecià, sinó que el dialecte mateix hi 
juga un paper protagonista. La singularitat del venecià no serveix únicament de 
transmissor: Goldoni exaspera el llenguatge fins que les hipèrboles, les 
metàfores i els sons mateixos constitueixen també una part significant 
fonamental.  
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9. Els feréstecs, sense haver de tocar el text més enllà d’una acurada i 
laboriosa traducció, necessita una adaptació territorial i una versió que estigui a 
l’alçada d’aquesta quimera que proposa Goldoni en el llenguatge i en 
l’extremisme de les pròpies escenes. Segurament per això, i seguint més que 
mai les coincidències entre Venècia i Catalunya, hem fet una translació 
territorial que sens dubte afegeix força a la intenció primigènia de l’autor: una 
mirada antropològica d’uns caràcters, aquí còmics per extrems, i un reflex 
d’aquesta mirada que denuncia, en aquest cas sospitosament pròxima.  

Lluís Pasqual 
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Carlo Goldoni 
(Venècia, 1707 – París, 1793) 

Autor teatral italià, considerat el 
fundador de la comèdia italiana 
moderna. Nascut a Venècia, quan 
tenia 14 anys es va unir a un grup de 
teatre ambulant, i durant els deu anys 
següents va adquirir una àmplia 
educació, que va acabar amb una 
llicenciatura en Dret per la Universitat 
de Pàdua.  

El 1731 va tornar a Venècia i va començar a treballar com advocat i a escriure 
obres de teatre. Les primeres peces eren tragèdies, l’única forma teatral que 
mereixia consideració i respecte en aquella època. Per bé que va assolir un 
cert èxit, Goldoni no es trobava còmode en aquest gènere. Així, va començar a 
reformar el teatre italià: va eliminar les màscares i bufonades i va escriure 
comèdies a la manera Molière, però basant-se en personatges i costums 
italians.  

A partir del 1748 va treballar com a autor per a la companyia del teatre 
Sant'Angelo de Venècia, que dirigia Medebac, i cinc anys després va passar al 
teatre San Luca, de la mateixa ciutat, del qual era empresari Vendramin. En les 
seves comèdies va buscar un ideal de comicitat discreta que formés part de la 
vida de cada dia, contràriament al ridícul inoportú i al còmic gratuït de la 
Commedia dell’Arte. Els seus personatges s’expressen amb un llenguatge viu i 
natural, sovint també en dialecte venecià, el qual fins llavors havia estat emprat 
solament per crear efectes caricaturescs i ridículs. Va imposar als actors la 
memorització del text a fi d’evitar la improvisació i, per tant, l’artifici i la 
vulgaritat.  

Fins al 1762 va escriure unes 150 comèdies, d’entre les quals destaquen La 
vedova scaltra (1748), La famiglia dell’antiquario (1749), La buona moglie 
(1749), La bottega del caffè (1750), La locandiera (1753), Il campiello (1756), 
Gli innamorati (1759), La casa nova (1762), Sior Todero brontolon (1762). 
També va escriure un gran nombre de llibrets d’òpera. La seva concepció del 
teatre va ser durament criticada per Carlo Gozzi, que pretenia restaurar la 
Commedia dell’Arte, i per l’acadèmia Granelleschi, conservadors en literatura i 
en política. El 1762 va anar a París, per ensenyar italià a les germanes de Lluís 
XVI. El 1770 va escriure una comèdia en francès, Le bourru bienfaisant (1849), 
per al casament de Lluís XVI i Maria Antonieta. Una peça que ell mateix va 
traduir a l’italià per Il burbero di buon cuore (1771), i que va ser una de les més  
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aplaudides, sobre la qual Vicent Martín i Soler va escriure l’òpera italiana 
homònima (1786). El 1787, en el seu retir de Versalles va escriure les seves 
Mémoires (1787). El mateix any Li va ser concedida una pensió reial, però a 
causa de la Revolució Francesa li va ser revocada i Goldoni va morir a la 
misèria. 

 

 
© Ros Ribas 
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Lluís Pasqual  
(Reus, 1951) 
 

Llicenciat en Filosofia i Lletres, en l’especialitat de Filologia Catalana, per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. Va ser un dels fundadors del Teatre Lliure 
el 1976. Va dirigir el Centro Dramático Nacional–Teatro María Guerrero de 

Madrid de 1983 a 1989; l’Odéon-
Théâtre de l’Europe a París entre 
1990 i 1996, i la secció teatral de 
la Biennale di Venezia el 1995 i el 
1996. Entre 1997 i 1999, per 
encàrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona, va ser comissari del 
Projecte Ciutat del Teatre. De 
1998 al 2000 va codirigir el Teatre 
Lliure. El 2004 va entrar com a 
assessor artístic al Teatro Arriaga 

de Bilbao, on va impulsar el projecte BAT per a la formació, promoció i creació 
d’espectacles contemporanis. És director del Teatre Lliure des del 2011. Ha 
estat guardonat amb nombrosos premis, com el Premio Nacional de Teatro o 
l’Orde de Cavaller de la Legió d’Honor francesa. 

La seva llarga trajectòria com a director d’escena inclou, a més dels seus 
espectacles al primer Lliure (Camí de nit, Leonci i Lena, La vida del Rei Eduard 
II d’Anglaterra, Una altra Fedra, si us plau; Les tres germanes, Rosa i Maria, El 
balcó) el muntatge de textos de Sòfocles, Eurípides, C. Marlowe, W. 
Shakespeare, Calderón, C. Goldoni, Valle-Inclán, A. Txékhov, E. Labiche, A. 
Strindberg, G. Büchner, A Wesker, B. Brecht, J. Genet, G. Ferrater, S. Espriu, 
J. Brossa, S. Belbel i B-M Koltès. Menció a banda es mereix la seva tasca 
d’escenificació del teatre de Federico García Lorca: 5 Lorcas 5 - Diálogo del 
amargo, El público (CDN – Teatro Nacional María Guerrero 1986); Los caminos 
de Federico (CDN – Teatro Nacional María Guerrero i Teatro Municipal General 
San Martín de Buenos Aires 1988; Teatre Lliure i Festival d’Avinyó 1992; La 
Biennale di Venezia 1995); Comedia sin título (CDN – Teatro Nacional María 
Guerrero 1989; Sans titre, Odéon-Théâtre de l’Europe 1990); Haciendo Lorca 
(CDN – Teatro Nacional María Guerrero – Odéon-Théâtre de l’Europe 1996); 
La oscura raíz (Barbotegui 1997); La casa de Bernarda Alba (Compañía de 
Danza Antonio Canales 1997; TNC 2009; Napoli Festival Teatro Italia 2011); 
Como canta una ciudad de Noviembre a Noviembre (Teatre Lliure 1999); 
Mariana Pineda (Compañía de Danza Sara Baras 2002); Donna Rosita Nubile 
(Piccolo Teatro di Milano 2010).  
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Durant els últims anys ha dirigit Celebració, de H. Pinter; Blackbird, de D. 
Harrower; Quitt, de P. Handke; Els feréstecs, de C. Goldoni i Recordant la 
Fedra, a partir del muntatge d’Una altra Fedra si us plau, de S. Espriu. La seva 
carrera inclou també més de 30 produccions d’òpera lírica. 

El 1992 va dirigir Le chevalier d’Olmedo en una producció de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe per al Festival d’Avinyó. 
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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. 

................................................................................ 

ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 

 
Canaletto, oli sobre tela, 1780.Venècia 

 
Context de I Rusteghi 

Els orígens del Carnaval a Venècia són molt antics, el primer testimoni escrit és 

de l’any 1094, on es parla de divertiments públics i la paraula Carnevale ve 

citada per primera vegada. 

La institució del Carnaval per part de l’oligarquia veneciana és generalment 

atribuïda a la necessitat de la Serenissima (nom donat al govern de la 

República), com es feia a l’antiga Roma (panem et circenses), de concedir a la 

població, i sobretot a les classes socials més humils, un període dedicat al  
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divertiment i les festes, durant el qual els venecians i els forasters gaudien de la 

festa, la música i el ball.  

A través de l’anonimat que garantien les màscares i les disfresses 

desapareixien les divisions socials, les religions i els gèneres. Evidentment 

aquestes concessions eren per desfogar les tensions i els mal humors que es 

creaven inevitablement a dins de la República de Venècia, la qual posava límits 

molt rígids entorn la moral i l’ordre públic dels ciutadans. 

El primer document oficial que declara el Carnaval de Venècia una festa 

pública és un edicte del 1296, quan el Senat de la República va declarar festiu 

el dia precedent a la Quaresma. 

En aquella època, i durant molts segles següents, el Carnaval durava sis 

setmanes, del 26 de desembre al Dimecres de Cendra.  

Les màscares i difresses estaven a l’ordre del dia, com que no es distingia si la 

persona que el portava era un home o dona, la salutació oficial era: buongiorno 

signora maschera (bon dia senyora màscara) 

El segle XVIII el Carnaval de Venècia 

va aconseguir el seu màxim 

esplendor i reconeixement 

internacional, es va convertir en una 

celebració molt prestigiosa a tota 

Europa i una atracció turística. 

El Carnaval va donar impuls a 

nombrosos espectacles amb 

màscares que es realitzaven als 

teatres privats de la ciutat. Les obres 

eren normalment finançades per les 

famílies nobles venecianes, el públic 

era principalment de la noblesa; però 

cap al segle XV es van començar a  
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obrir petits teatres per un públic més popular. La definició de Commedia 

dell’arte neix a Venècia en aquell període, 1750, quan el dramaturg i llibretista 

Carlo Goldoni l’incorpora a dins d’una comèdia seva, Il teatro comico. 

El 1797 amb la caiguda de la Serenissima i l’ocupació francesa de Napoleó, la 

llarga tradició del Carnaval va ser interrompuda per temor a rebel·lions i 

desordres per part de la població.Tan sols en illes de la llacuna de Venècia, 

com Burano o Murano, es van continuar celebrant, tot i que amb un grau 

menor. Dos segles més tard, el 1979, gràcies a l’iniciativa ciutadana i a la 

contribució econòmica de l’ajuntament de Venècia la tradició secular del 

Carnaval va renéixer. 
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Context dels Feréstecs 

El rei Amadeu de Saboia abdicà el 10 de febrer de 1873 a causa dels greus 

problemes que travessava el país (Guerra Carlista, Guerra a Cuba, Conflicte 

dels Artillers, etc.) i la falta de confiança de la 

majoria dels polítics espanyols envers el 

monarca. Al mateix temps el poble de Madrid 

va prendre els principals punts de la ciutat en 

suport dels diputats republicans que 

aconseguiren l'endemà la proclamació de la 

República. El republicanisme està dividit entre 

els que volen una República unitària (un únic 

govern per a tot el país) i els que volen la 

República federal (estats autònoms que es 

posen d'acord per a crear un Estat de rang 

superior). Des de febrer fins a juny, la presidència recau en Estanislau 

Figueras, home relativament feble, a qui donen suport els unitaris. Al juny, les 

Corts Constituents, que preparen una nova Constitució Republicana Federal, 

nomenen de President Francesc Pi i Margall (republicà federal). Aquest resultà 

un intel·lectual valuós i un home d'estat capaç, que es va veure però 

sobrepassat pels esdeveniments i va desenvolupar el fallit Projecte de 

Constitució Espanyola de 1873.[1] 

Fins a 1931, els republicans espanyols celebraven l'11 de febrer l'aniversari de 

la Primera República; posteriorment la commemoració es va traslladar al 14 

d'abril, aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola, una 

data que entre 1932 i 1938 va ser considerada la festa nacional. 

 
 
 
 
 
 



 

Els feréstecs_fitxa pedagògica 

 
 
 
ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT  
 
1. Acabes de llegir informació sobre el context històric. Com has pogut 
observar et parlem de dos contextos diferent, tant pel que fa el temps com 
a l’espai: l’obra original de Carlo Goldoni, va ser escrita al segle XVIII a 
Venècia, mentre que la traslació que en fa Lluís Pasqual la situa als 
Països Catalans el 1931. Quines diferències destacaries entre el text 
original de Goldoni i la traslació de Pasqual? Creus que és possible fer 
traslacions de tots els textos? Creus que en aquest cas pot canviar molt 
l’espectacle? 
 
2. Busca més informació del context històric sobre la República.  
Durant l’espectacle es fa alguna referència aquest fet? Raona la teva 
resposta. (Els teus avis/es poden ser uns bon testimonis) 
 
3. Imagina’t aquest text adaptat als nostres dies, al segle XXI. La història 
es desenvoluparia de la mateixa manera? Creus que aquesta obra és 
atemporal? Raona la teva resposta. 
 
 

 
© Ros Ribas 



 

Els feréstecs_fitxa pedagògica 

 

 

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.  
 

 
© Ros Ribas 
 
................................................................................ 
 
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? S’utilitza l’espai de la pròpia 
Sala Fabià Puigserver, digues per què. 
 
2. Observant l’escenografia, digues si està contextualitzada als anys 
trenta i quines diferències principals trobaries amb el segle XVIII? Raona 
la teva resposta. 
 
3. El vestuari creus que és adequat al context històric? Com van vestits 
els personatges masculins? I els femenins? Quin seria el vestuari que 
destacaries més per la seva elegància? I el més humil? 
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RELACIONADES AMB ELS PERSONATGES 
 
Els personatges, la major part 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. 
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ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 

1. En aquesta obra hi ha diversos personatges. Destacaries algun 
protagonista? Molts d’aquest personatges estan emparentats. Descriu els 
trets que caracteritzen cada personatge i quina relació tenen entre ells. 
 
Personatges: 

Llucieta  

Pepito  

Arturo  
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Victòria  

Quimet  

Ricardo  

Salvador   

Margarita  

Tomeu  

Marina 

 
2. Els personatges femenins tenen un comportament molt diferent dels 
masculins, quines diferències en destacaries? Troba un adjectiu per als 
personatges dels joves, el Quimet i la Llucieta. 

3. Com has vist, els personatges s’expressen en diferents dialectes del 
català. A quines zones geogràfiques corresponen? Relaciona el dialecte 
amb el seu personatge.  
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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. 
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ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA  
 
1. L’espai sonor també té una importància cabdal per ajudar a 
contextualitzar l’escena. Quin tipus de música has pogut escoltar? Creus 
que és adequada al context?  
2. D’on creus que ve el títol de l’obra? Raona la teva resposta. 
Creus que han canviat molt les relacions humanes de finals de segle XVIII 
a Venècia? O amb l’època de la Primera República? amb la nostra època 
actual? Raona la teva resposta. 
 


