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En un projecte emparat pel festival 
Temporada Alta, el director lituà Oskaras 
Koršunovas munta L’oncle Vània d’Anton 
Txékhov amb un equip català.  
Al repartiment, Ivan Benet, Raquel Ferri, 
Anna Güell, Julio Manrique, Lluís Marco, 
Carme Sansa i Júlia Truyol, i l’intèrpret letó 
Kaspar Bindeman. Una coproducció de cor 
internacional i amb marca pròpia que parla 
del deteriorament i malbaratament de la 
vida.  
La coproducció arriba a la sala Fabià 
Puigserver, després d’estrenar amb èxit de 
crítica i públic al festival gironí, que segueix 
apostant per oferir muntatges amb direcció 
internacional i equip artístic i tècnic local. 
Des d’aleshores, han realitzat els muntatges 
Davant la jubilació, de Thomas Bernhard, 
dirigit pel polonès Krystian Lupa, L’omissió 
de la família Coleman, amb direcció de 
l’argentí Claudio Tolcachir, La neta del 
senyor Lihn, amb direcció del belga Guy 
Cassier i Història d’un senglar (o alguna 
cosa Ricard), dirigit per Gabriel Calderón. 
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Sinopsi 
 
L’oncle Vània, que va estrenar-se el 1899 al Teatre d’Art de Moscou, és una 
de les obres més importants de la literatura dramàtica del segle XIX. 
Txékhov reflecteix en cada personatge un final apocalíptic: el tedi, la vida 
malgastada, l’amor no correspost o la feina inacabable marquen la seva 
existència d’una de les obres més desoladores i representatives de l’autor 
rus.  
 

 
 
 

 

MÉS INFO 
https://www.teatrelliure.com/ca/loncle-vania 

 

 
TRÀILER 
https://www.youtube.com/watch?v=OHlH3AjF4mw&t=13s 
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En paraules del director 
 
 
El temps i l’espai del nostre L’oncle Vània no estan definits. No estem a Rússia, però 
tampoc a Catalunya. No som al segle XIX, ni tampoc avui en dia. Anton Txékhov va crear 
un món que no existeix en el mapa físic ni tampoc en el temps, però que perviu en el 
nostre mapa espiritual. 
 

L’oncle Vània és actual en el món contemporani d’una manera única i sorprenent: parlem 
de temes com el medi ambient, l’emancipació de la dona, la confrontació entre el món 
tradicional i el món modern, la construcció social on l’amor ja no és viable... Sentirem els 
ecos de tots aquests temes en el nostre espectacle. 
 

Aquest mapa espiritual que va dibuixar Txékhov és el que trobo més important, ja que 
dins ell ens busquem a nosaltres mateixos. De la mateixa manera que l’Àstrov dibuixava 
els seus mapes amb la vida dels boscos, dels animals i dels ocells, Txékhov dibuixava el 
mapa amb les nostres vides. Per mi L’oncle Vània és un mirall on m’hi puc reconèixer. El 
mirall de la meva realitat espiritual és terrible. D’aquí neix la necessitat de parlar amb els 
pensaments de l’espectador i no amb les paraules.  
 

I també sembla que hem entès la raó del per què Txékhov li va donar el nom de L’Oncle 
Vània a l’obra i no, per exemple, “Vània”, o algun altre nom. L’oncle Vània no es suïcida 
per la Sòfia, i aquí es revela un amor autèntic que s’expressa mitjançant la 
responsabilitat pel proper. “Cal treballar”, sentim al final de l’obra, perquè l’amor és 
equivalent a responsabilitat i a feina. Només així podem construir el present i el futur, allò 
que, com diu l’Àstrov, passarà d’aquí a uns cent anys. 
 
 
Oskaras Koršunovas
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ENTREVISTA 

Parlant amb Julio  
Manrique 
 
Com és l’experiència de treball en una 
producció a cavall entre dos països, amb 
Oskaras Korsunovas al capdavant?  

L’Oskaras Koršunovas va arribar a Barcelona 
amb una part del seu equip de treball habitual: 
l’Antanas (músic), el Gintaras (escenògraf) i 
l’Artis (vídeo). Un equip de gent enormement 
talentós i generós. I que treballen junts des de 
fa molt de temps. Això fa que es coneguin bé i 
s’entenguin ràpid. Al llarg dels assajos, 
l’Oskaras ens va explicar un munt d’històries i 
d’anècdotes, “batalletes” fascinants, dins i fora 
del món del teatre. Històries de la seva Lituània 
natal, del Moscou d’avui, on va estrenar una La 
gavina que, segons ens va explicar, va caure 
com una bomba que dinamitava la famosa 
quarta paret que Stanislavski havia aixecat més 
de cent anys abans en aquell mateix teatre i 
amb aquella mateixa obra. Vam parlar d’art i de 
vida. També ens feia preguntes, moltes 
preguntes, sobre Barcelona, sobre Catalunya i 
sobre Espanya. I, a poc a poc, vam anar caient 
sota una mena d’encanteri per acabar aixecant 
un Vània alhora molt de l’Est i molt català, molt 
antic i molt modern, molt d’allà i molt d’aquí, i 
molt d’enlloc i de tot arreu.  

 
Com és el personatge de l’oncle Vània? 

El Vània de l’Oskaras aporta, crec, moltes 
coses. Es carrega, com deia, en molts 
moments, la famosa quarta paret: mira el públic 
els ulls, els actors ens confessem davant del 
públic, de vegades l’increpem. I en canvi, en 
altres moments, es replega, es tanca, genera 
atmosferes i privacitat. És un Vània lliure, 
agosarat, apassionat. I hi ha molt d’humor, que 
és una cosa que Txékhov reivindicava pels 
seus textos. Un humor sovint cruel. L’Oskaras 
ens ha descobert un metge de vegades fred i 
cruel, en Txékhov. Un doctor implacable que, 
amb un bisturí a la mà, obre en canal les seves 
criatures. Crec que aquesta versió és com una 
estranya dansa entre la comèdia i la tragèdia. 

Què és el que més t’agrada del text de L’oncle 
Vània? Una escena amb la qual et quedaries... 

Me l’he arribat a estimar molt, el pobre Vània. 
Espero que no massa, de vegades, convé 
mantenir les distàncies. També m’hi he 
identificat. Tinc la seva edat i puc reconèixer 
una part de la seva tristesa i del seu patetisme. 
L’oncle Vània creu que ha perdut trens que ja 
no podrà agafar, que ha fet tard. També és un 
home enamorat que, a estones, es comporta 
com un adolescent. Això pot resultar una mica 
ridícul, és clar. 

 
L’obra va ser escrita el 1889. Per què diries que 
té vigència ara? 

Un dia, en un assaig, abans de començar a 
treballar, l’Oskaras em va sentir cantussejant 
una cançó en un racó de la sala. Era Creep, de 
Radiohead. Per a ell és un tema especial i per 
a mi també. Llavors em va demanar que en 
cantés un fragment a l’espectacle, en un 
moment especialment dolorós per a l’Oncle 
Vània. És un moment en què el personatge, i 
l’actor que l’interpreta, està molt perdut. I 
aquesta cançó explica força bé com se sent. 
 

A més de participar com a intèrpret en aquest 
muntatge, també has adaptat i dirigit diverses 
obres de Txékhov, la darrera Les tres 
germanes al Teatre Lliure que, de fet, torna al 
maig vinent. Què t’agrada tant d’aquest autor?  

Probablement, el gran tema de L’oncle Vània (i 
potser també de la resta de les obres de 
Txékhov) és l’egoisme. Però també es parla 
d’ecologia. En uns termes perfectament 
aplicables al desastre actual. I un altre tema és 
que ens fem grans. I que això, de vegades, és 
fotut i fa mal. Ho era al 1889 i ho continua sent 
avui. I el doctor Txékhov amb la seva obra, i 
l’Oskaras Koršunovas amb el seu muntatge, 
crec que ho expliquen molt bé. 

 
 

  



 
 

8 
 

La premsa ha dit...  
 
 
“Koršunovas no ha decebut. Una escenografia poderosa, una modernització mesurada i, 
sobretot, una platea convertida en interlocutora directa dels personatges, han convertit 
aquesta versió en una experiència immersiva per als espectadors”. 

Magi Camps, La Vanguardia, 09/10/2021 
 

  
 

ARTICLE SENCER 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20211009/7779060/oncle-vania-conmovedor.html 

 
“Oskaras Koršunovas no es mulla, al contrari, la seva versió de ‘L’oncle Vània’ coqueteja, 
travessa amb les diferents lectures que amaga el text, les combina i, fins i tot, les 
enfronta, donant llocs a un fris polièdric que revela tota la potència del clàssic”. 

Manuel Pérez Muñoz, El Periódico, 09/10/2021 

 
 

ARTICLE SENCER 
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20211009/l-oncle-vania-caras-chejov-
12203531 

 
"De les interpretacions notables en destaquen Júlia Truyol i Raquel Ferri. Les dues 
excompanyes de la Kompanyia del Lliure fan un tour de force generacional’’. 

Jordi Bordes. El punt d’avui. 10/10/2021  

 
 

ARTICLE SENCER 
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2040857-galliner-esvalotat.html 

 
 “El ritme, el grotesc i el sorprenent humor imprevisible, juntament amb una plena llibertat 
actoral, de vegades intensa i desfermada, són elements que juguen a favor d’aquest 
muntatge irònic i admirable’’. 

Joaquim Armengol. Núvol. 13/10/2021 

 
 

 
ARTICLE SENCER 
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/kor%C5%A1unovas-i-loncle-vania-210525 
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BIOGRAFIA 

Anton Thékhov 
autor 
 
Neix a Taganrog, un port comercial del mar d’Azov. És el tercer fill d’una família 
de petits comerciants descendents, per via paterna, de serfs. El 1873 assisteix 
per primera vegada a una representació teatral al Teatre Municipal de 
Taganrog: La bella Helena, d’Offenbach. El 1876 tota la seva família fuig a 
Moscou a causa de la fallida del negoci del pare (una botiga taverna). Per 
enllestir els estudis secundaris, roman sol a Taganrog, on viu com a llogater a 
la mateixa casa familiar (paga l’estada amb les classes que fa al fill del nou 
propietari). Entre 1877 i 1878 fa els primers assaigs dramàtics escrits per a un 
grup amateur de l’institut on estudia. Acabat el batxillerat, el 1879 es reuneix 
amb els seus a Moscou i es matricula a la Facultat de Medicina.  
 

Escriu un drama que es descobreix quaranta anys després i que es publica 
amb el nom de Peça sense títol (actualment, Platònov). Entre 1880 i 1887 
col·labora en diverses revistes humorístiques i satíriques, que són la font 
principal d’ingressos de tota la família. Entre els temes preferits d’aquestes 
col·laboracions, hi figura també el món de la faràndula moscovita. Obtinguda la 
titulació de medicina, el 1884 comença a exercir de metge. Es publica el seu 
primer recull de contes, Rondalles de Melpòmene, i pateix els primers 
símptomes de tuberculosi. L’any següent la censura prohibeix la representació 
de Ran del camí. Els contes de Txékhov comencen a ser valorats molt 
positivament per alguns lletraferits petersburguesos.  
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El 1886 coneix l’escriptor i periodista A. S. Suvorin, que li obre les columnes de 
Nous Temps, una publicació de tendència filogovernamental i reaccionària. 
Suvorin es converteix en el seu confident literari. Elabora la primera versió de 
Sobre els danys del tabac. El 1887 estrena amb polèmica Ivànov al teatre de 
Korx de Moscou, i l’any següent, El cant del cigne i L’ós. L’Acadèmia de 
Ciències li concedeix el premi Puixkin pel recull de contes Quan es fa fosc. El 
1889 s’estrena amb èxit Ivànov a Sant Petersburg i fracassa amb El bruixot 
dels boscos al teatre Abràmova de Moscou. El 1890 fa una expedició a l’illa de 
Sakhalin. L’any següent, estrena El prometatge al teatre imperial Maly de 
Moscou. A la primavera, viatja amb Suvorin per diverses ciutats europees: 
Viena, Venècia, Bolonya, Florència, Roma, Nàpols, Niça i París, i participa en 
les campanyes de lluita contra la fam. El 1892 es trasllada a la finca de 
Mélikhovo, lluita activament contra l’epidèmia del còlera i comença a col·laborar 
amb L’aIdea Russa i abandona Nous Temps. L’any següent es dedica 
intensament a la medicina i contribueix a crear escoles. Amb la salut més 
debilitada, el 1894 fa un segon viatge a l’estranger amb Suvorin per Viena, 
Abbazia, Venècia, Milà, Gènova, Niça i París.  
 

El 1895 coneix Lev Tolstoi a Iàsnaia Poliana i escriu La gavina. Un any més 
tard fa un llarg viatge pel Caucas del Nord i Crimea. Estrena La gavina al teatre 
Aleksandriski de Sant Petersburg, amb un fracàs estrepitós. El 1897 pateix una 
greu hemoptisi. Fa el tercer viatge a l’estranger, amb una estada llarga a Niça. 
Publica una selecció d’obres en què figura L’oncle Vània.  
 

Després de la mort del seu pare, s’instal·la a Ialta el 1898. Es representa amb 
gran èxit La gavina al Teatre d’Art de Moscou, dirigit per Konstantin Stanislavski 
i Nemiròvitx-Dàntxenko. Se solidaritza amb el manifest J’accuse, d’E. Zola, a 
propòsit del cas Dreyfus. El 1899 fa amistat amb Màksim Gorki. Llegeix La 
senyoreta Júlia, d’August Strindberg i estrena L’oncle Vània al Teatre d’Art. 
 

Amb el nou segle, és escollit membre honorífic de l’Acadèmia de Ciències de 
Rússia (secció de Belles Lletres). Escriu Les tres germanes per al Teatre d’Art. 
Fa un nou viatge a l’estranger. Passa l’hivern a Niça, a la Pensió Russa. L’obra 
s’estrena l’any següent, amb Olga Knipper al paper de Maixa. Al maig es casa 
amb ella. La tuberculosi s’agreuja. Fa diverses trobades amb Lev Tolstoi, 
Màksim Gorki, Aleksandre Kuprin. El 1902 elabora una segona versió de Sobre 
els danys del tabac. Renuncia a ser membre de l’Acadèmia com a protesta 
contra l’exclusió de Gorki per raons polítiques. El 1903 s’agreuja notablement el 
seu estat de salut. Enllesteix L’hort dels cirerers. El 1904 assisteix a l’estrena 
d’aquesta obra al Teatre d’Art, on rep un homenatge pel seu 25è aniversari 
d’activitat literària. En companyia d’Olga, viatja al balneari de Badenweiler 
(Alemanya), on mor el 2 de juliol. És enterrat al cementiri de Novodévitxie de 
Moscou. 
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© Dmitrijus Matvejevas 
BIOGRAFIA 

Oskaras Koršunovas 
director 
 
Vílnius, 1969. Va graduar-se a l’Acadèmia de Música de Vílnius amb un màster 
en Direcció de Teatre. L’any 1998, juntament amb alguns companys, va fundar 
un teatre independent anomenat Oskaras Koršunovas Theatre. Amb l’assistència 
de directors convidats, ha construït un repertori sòlid que engloba tant el drama 
contemporani com la posada en escena clàssica.  
 
Ha rebut el Premi Europa Nova Realitat Teatral (2006), el títol de Cavaller de les 
Arts i les Lletres franceses (2009), el Premi principal de l’Annual Meyerhold 
Assembly (2010) i el Golden Stage Cross Award a la millor producció de l’any per 
A Midsummer Night’s Dream, Shopping and Fucking, The Most Excellent and 
Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, The Lower Depths, Miranda and 
Išvarymas (Expulsió). D’altra banda, la trilogia OBERIU ha estat premiada en la 
categoria d’artista de teatre jove i també ha rebut el Premi Nacional d’Art i de 
Cultura de Lituània (2002), així com el Premi St. Christopher per la contribució a 
la cultura de Vílnius (2004). 
 
Oskaras Koršunovas és un director habitual del festival Temporada Alta, on 
anteriorment ha presentat les següents obres: Un home de Podolsk (2019), 
Casament (2018), Diari d’un boig (2017), Cleansed (2016), L’última cinta de 
Krapp (2015), La gavina (2014), Els baixos fons (2013), Hamlet (2012) i Miranda 
(2011). 
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Ivan Benet 
intèrpret 
 
Actor de teatre, cinema i televisió. Va graduar-se en Interpretació a l’Institut del 
Teatre, va rebre el Premi Extraordinari de l’Institut del Teatre i va ser becat pel 
Teatre Lliure per participar en dos work in progess dirigits pel director holandès 
Johan Simons i la directora romanesa Catalina Buzoianu.  
 

Amb una llarga trajectòria teatral, darrerament se l’ha pogut veure en obres 
com Mare de sucre, escrita i dirigida per Clàudia Cedó o Les tres germanes, 
d’Anton Txékhov, en una adaptació de Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio 
Manrique. Ha estat a les ordres dels directors Julio Manrique Boubetoya 
(inauguració de Temporada Alta 2020), L’habitació del costat (2018), L’ànec 
salvatge (2017), El curiós incident del gos a mitjanit (2014), Llum de guàrdia 
(2011) o American Buffalo (2010); de Joan Ollé a Desig sota els oms (2017), 
En la solitud dels camps de cotó (2017) Esperant Godot (2011), El jardí dels 
cinc arbres (2009) o Quadern gris (2009); d’Àlex Rigola a European House 
(2006), Ricard 3r (2005), Juli Cèsar (2004); d’Oriol Broggi a Bodas de sangre 
(2017) i Jordi Dardin (1999); de Mario Gas a La mare coratge i els seus fills 
(2001). 
 

També ha intervingut en sèries de televisió com Antidisturbios, Nit i dia, El 
Crac, Polseres vermelles o Ventdelplà, entre altres. I a pel·lícules Federica 
Montseny, la dona que parla o Èxode, de la batalla a la frontera, de Roman 
Parrado. Entre d’altres premis i nominacions, ha rebut el Premi de la Crítica a 
millor actor principal el 2014 per Informe per a una Acadèmia de Franz Kafka. 
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Kaspar Bindeman 
intèrpret 
 
És un multi-instrumentista, cantant, compositor, productor, DJ, actor, director, 
artista i activista, nascut a Riga, Letònia, però resident a Barcelona. Parla letó, 
castellà, anglès i rus i està aprenent italià, portuguès, català, francès i alemany.  
 

Arriba a Barcelona el 2006 i es matricula al centre d’Estudis Cinematogràfics de 
Catalunya. Aquests primers anys a la capital catalana li serveixen per 
experimentar amb el flamenc i començar un duo acústic al costat del cantant 
Jànis Reinis. Des de llavors ha col·laborat amb diversos projectes artístics a 
nivell musical, a cavall entre Barcelona i Riga.  
 

Gran part de la seva carrera s’ha centrat en el món musical, però també ha 
treballat en l’àmbit del cinema, del teatre, de la publicitat i fins i tot de la moda. 
En teatre, destaca la seva participació als muntatges Els somnis de Livonia 
(Livonijas sapni) al The New Riga Theatre; Tu i jo som de la mateixa sang 
(Viena asins, tev un man), al Dailes Theatre i Alguien voló sobre el nido del 
cuco (Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu) també al Dailes Theatre el 2015. 
També ha participat al ballet No women, No cry i al muntatge Galka Motalka, 
estrenat el 2005 al Teatre Nacional Letó. 
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BIOGRAFIA 

Raquel Ferri 
intèrpret 
 
Nascuda a València. Va començar la seva carrera als 7 anys en el món de la 
moda. No és fins als 21 anys, després de graduar-se en Educació Social, que 
decideix formar-se com a actriu a l’Institut de Teatre de Barcelona en 
Interpretació. A l’acabar la carrera i després de demostrar les seves habilitats 
amb el saxofon, cant, dansa i, gràcies al seu debut teatral amb el monòleg 
Joana 2015 Batalla Campal, és seleccionada per Lluís Pascual per formar part 
de la Companyia Jove del Teatre Lliurea Barcelona on interpreta diferents 
papers en obres com ara El temps que estiguem junts dirigida Pau Mesiez, Nit 
de Reis dirigida per Pau Carrió, The Storm dirigida per Kelly Hunter, Movie Dick 
dirigida per Juan Carlos Martel o Les tres germanes dirigida per Lluís Pascual, 
entre altres. Recentment, l’hem pogut veure a La Venus de les pells, obra 
dirigida per Guido Torlonia, La memòria perduda, amb direcció de Pablo Ley, 
Àngels a Amèrica, amb direcció de David Selvas o a la producció La Resposta, 
dirigida per Sílvia Munt.  
 

El seu debut audiovisual és a Las chicas del cable, temporada 4, a la 
plataforma Netflix. Continua amb la telemovie Èxode dirigida per Ramón 
Parrado i protagonitza el curt Ni oblit ni perdó dirigit per Jordi Buquet, que la va 
fer guanyar el Premi Gaudí a millor curtmetratge. 
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BIOGRAFIA 

Anna Güell 
intèrpret 
 
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre l’any 1983. Paral·lelament, i 
fins al 2010, s’ha format també en Commedia de l’Arte amb Antonio Fava; en 
dicció catalana, vers i poesia amb Núria Candela; en mètode d’autoconsciència 
corporal Fedora Aberastury; en un stage amb Georges Baal al Teatre 
Laboratori de Montpellier; en dicció castellana amb Maria Jesús Andany i en 
diversos cursos i seminaris d’interpretació amb John Strassberg, Franco di 
Francescoantonio, Jordi Mesalles, Konrad Zschiedrich, Penny Cherns i Sue 
Weston (de l’escola LAMBDA de Londres), Tom Bentley-Fisher i Will Keen. 
 

Del 1993 al 1996 va estar becada per la Unió de Teatres d’Europa i el Teatre 
Lliure de Barcelona per treballar amb Declan Donnellan i Nick Ormerod, de la 
companyia Cheek by Jowl de Londres.  
 

Ha participat com a actriu en espectacles com Paisatge Viscut II, de Lurdes 
Barba, Dogville de Pau Miró i Sílvia Munt, Carola de Francesca Piñón, 
Parlàvem d’un somni de Jordi Coca o Simone de Ramon Simó, entre d’altres. 
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BIOGRAFIA 

Julio Manrique 
intèrpret 
 
Format en Interpretació a l’Institut del Teatre. Ha alternat les tasques d’actor i 
director d’escena, així com puntualment també la de dramaturg. Entre el 2011 i 
el 2013 va ser director artístic del Teatre Romea i, durant els últims anys, ha 
realitzat diversos projectes per a la productora La Brutal, de la qual n’és 
cofundador, juntament amb David Selvas. 
 

Els últims muntatges teatrals que ha dirigit han estat Les tres germanes, 
d’Anton Thékhov, coescrit amb Cristina Genebat i Marc Artigau (Teatre Lliure, 
2021); Carrer Robadors, una adaptació de la novel·la de Mathias Enard i obra 
escollida per inaugurar el Grec 2021; Boubeotya, espectacle inaugural de 
Temporada Alta 2020; La reina de la bellesa de Leenane, de Martin McDonagh 
(Biblioteca de Catalunya, 2019); E.V.A., coescrit amb Cristina Genebat i Marc 
Artigau (Teatre Romea i Grec 2017 Festival de Barcelona) o L’ànec salvatge, 
adaptació del clàssic de Henrik Ibsen (Teatre lliure, 2017). 
 

Com a actor ha treballat a muntatges com Una història real, escrita i dirigida per 
Pau Miró; Èdip i L’orfe del clan dels Zhao, dirigits per Oriol Broggi; European 
House i Titus Andrònic, dirigits per Àlex Rigola; Far Away, dirigit per Peter 
Brook, i Ànsia, dirigit per Xavier Albertí, entre d’altres. Diversos guardons 
reconeixen la seva extensa trajectòria com a actor i director, entre ells diversos 
Premis Butaca a la millor direcció per American Buffalo de David Mamet (2010); 
El curiós incident del gos a mitjanit de Mark Haddon (2015) o L’ànec salvatge 
de Henrik Ibsen (2017), obra també reconeguda amb el Premi Max (2020).   
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Lluís Marco 
intèrpret 
 
Badalona, 1949. Un dels actors més reconegut de la seva generació i amb 
extensa trajectòria professional. 
 
Els seus últims treballs en teatre han estat Frankenstein, de Carme Portaceli 
(TNC, 2018); El preu, d’Arthur Miller i direcció de Sílvia Munt (Teatre Goya, 
2017); L’ànec salvatge, de Henrik Ibsen i direcció de Julio Manrique (Teatre 
Lliure, 2017); Don Joan, de Molière i direcció de David Selvas (TNC, 2016); 
Zona franca, de David Desola i direcció d’Israel Solà (Sala Muntaner, 2015); 
L’orfe del clan dels Zhao, de Ji Junxiang i direcció d’Oriol Broggi (Teatre Romea 
2014); El somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare i direcció de Joan 
Ollé (TNC, 2014); Fum, de Josep Maria Miró (2013); Litoral, de Wajdi Mouawad 
i direcció de Raimon Molins (Teatre Romea, 2013); MCBTH, de William 
Shakespeare i direcció d’Àlex Rigola (TNC, 2012); Quitt. Els irresponsables són 
en vies d’extinció, de Peter Handke i direcció de Lluís Pasqual (Teatre Lliure, 
2012); Copenhaguen, de Michael Frayn i direcció de Ramón Simó (TNC, 2011); 
Només uns versos, de Pau Carrió (Teatre Lliure, 2010); Nixon-Frost, de Peter 
Morgan i direcció d’Àlex Rigola (Teatre Lliure, 2009- 2010); Rock ‘N’ Roll, de 
Tom Stoppard i direcció d’Alex Rigola (Teatre Lliure, 2009); Yvonne, princesa 
de Borgonya, de Witold Gombrowicz i direcció de Joan Ollé (Teatre Lliure, 
2008); i Soldados de Salamina, de Javier Cercas i direcció de Joan Ollé (Teatre 
Romea, 2006-2007), entre d’altres. 
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Carme Sansa 
intèrpret 
 
Barcelona, 1943. És una de les actrius més sòlides de l’escena catalana. Va 
ser inicialment, a més d’alumna, mestra de l’escola Isabel de Villena, dirigida  
per Carme Serrallonga i Calafell, i continuadora, en la postguerra, de la 
tradició pedagògica del mític Institut-Escola de la Generalitat del període 
republicà. La influència d’aquell centre va ser decisiva en la seva evolució i 
també en el gust pel teatre, que aviat es convertiria, després del seu ingrés el 
curs 1963-1964 a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, en una dedicació plena.  
 

D’aleshores ençà, ha viscut intensament l’aventura escènica. Des de l’any 
1966 i a la mítica Cova del Drac, la seva participació en espectacles de 
cabaret literari, la convertiren en puntal d’un gènere avui força desaparegut. 
Entre les diverses obres que ha interpretat, destaquen textos de Bertolt 
Brecht, William Shakespeare, Salvador Espriu, Ramón María del Valle-Inclán, 
Marguerite Duras i darrerament Samuel Beckett, entre molts altres autors.  
 

Ha rebut en tres ocasions el premi de la crítica teatral de Barcelona i té, entre 
altres guardons, el Sebastià Gasch per la seva dedicació al music-hall català 
(1978). L’any 1991 va ser premiada amb el Premi Margarida Xirgu. 
Destaquen la seva lluita pels drets de les dones i per l’ús social de la llengua 
catalana. El 2004 li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi i el 2012 va rebre el 
Premi Nacional de Teatre, concedit per la Generalitat de Catalunya. 
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Júlia Truyol 
Intèrpret 
 
Mallorca, 1987. Graduada en Interpretació a l’Institut del Teatre, però també ha 
realitzat estudis en dansa clàssica i jazz, dramatúrgia actoral i dansa-teatre. És 
membre fundadora de la companyia La Calòrica i ha format part de la 
Kompanyia del Teatre Lliure durant el 2018, amb qui va rebre el Premi de la 
Crítica a la categoria de millor actriu de repartiment pel muntatge per la seva 
participació a El temps que estiguem junts, de Pablo Messiez.  
 

En teatre l’hem vist recentment als espectacles de La Calòrica De què parlem 
mentre no parlem de tota aquesta merda, Feísima enfermedad y muy triste 
muerte de la reina Isabel I; a Casa de nines, 20 anys després, de Lucas Hnath i 
direcció de Sílvia Munt (Teatre Romea, 2019); Àngels a Amèrica, de Tony 
Kushner i direcció de David Selvas (Teatre Lliure, 2018); Topographies of 
paradise de Madame Nielsen i direcció de Madame Nielsen i Alícia Gorina 
(Bergman Festival i Teatre Dramaten d’Estocolm, 2018); El temps que 
estiguem junts, escrita i dirigida per Pablo Messiez (Teatre Lliure, 2018); Nit de 
Reis, de William Shakespeare i direcció de Pau Carrió (Teatre Lliure, 2017); 
Moby Dick, de Marc Artigau i direcció de Juan Carlos Martel (Teatre Lliure, 
2017); Revolta de bruixes, de Josep M. Benet i Jornet i direcció de Juan Carlos 
Martel (Teatre Lliure, 2016); El profeta, de La Calòrica (Tantarantana, 2016); i 
Sobre el fenomen de les feines de merda, de Joan Yago i la companyia La 
Calòrica (Tantarantana, 2015), entre d’altres. 
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 
Ivan Benet Mikhail Lvòvitx Àstrov 
Kaspar Bindeman Ilia Ilitx Teleguin 
Raquel Ferri Ielena Andrèievna 
Anna Güell Marina 
Julio Manrique Ivan Petròvitx Voinitski 
Lluís Marco Aleksandr Vladimirovitx 
Serebriakov 
Carme Sansa Maria Vassílievna Voinitskaia 
Júlia Truyol Sòfia Aleksàndrovn 
 
TRADUCCIÓ DEL RUS 
Feliu Formosa amb la col·laboració de Nina 
Avrova  
 
ESPAI ESCÈNIC 
Gintaras Makarevicius 
 
VESTUARI 
Nídia Tusal 
 
IL·LUMINACIÓ 
Ganecha Gil 
 
ESPAI SONOR  
Antanas Jasenka  
 
VÍDEO  
Artis Dzerve  
 
COPRODUCCIÓ 
Teatre Lliure i Temporada Alta 
 
AJUDANTA DE DIRECCIÓ 
Mercè Vila Godoy 
 
AJUDANT D'ESCENOGRAFIA 
Núria Torrell 
 
AJUDANT DE VESTUARI 
Anna Ramon 

CAP TÈCNIC 
Pere Capell, Joan Borràs (de gira) 
 
REGIDORA 
Montse Alacuart 
 
TÈCNIC DE SO  
Santiago Vázquez 
 
TÈCNIC DE VÍDEO 
Martín Elena 
 
INTÈRPRETS CATALÀ/LITUÀ 
Kristina Nastopkaite i Jolita Blyžyté  
 
ALUMNA EN PRÀCTIQUES D’AJUDANT 
DE DIRECCIÓ 
Kristina Kellnerová 
 
ALUMNA EN PRÀCTIQUES D’AJUDANT 
D’ESCENOGRAFIA  
Palmira Sabaté 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA  
Luz Ferrero 
 
CAP DE PRODUCCIÓ  
Clàudia Flores  
 
DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ 
Josep Domènech 
 
COMUNICACIÓ I DISTRIBUCIÓ 
Bitò 
 
AGRAÏMENTS 
La Fageda Fundació 
 
 

 
 
  



 
  

21 
 

Informació pràctica 
 
 
HORARIS 
De dc. a ds. a les 19.00 h 
Dg. a les 18.00 h 
 
PREUS 
De 9 a 29 € 
 
DURADA 
2 h 45’ 
 
IDIOMES 
En català  
 
ACCESSIBILITAT 
Divendres accessibles 
26/11 audiodescripció 
10/12 sobretítols adaptats 
 

 
 
Sobretítols en castellà i anglès cada 
dissabte a partir del 27/11 
 
COL·LOQUI 
Sense col·loqui 
 
EDAT RECOMANADA 
A partir de 15 anys (ESO i Batxillerat) 
 
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
PROGRAMA EDUCATIU 
 
ATENCIÓ 
En aquest espectacle es fan servir llums 
estroboscòpics. 
 
LLOC 
Sala Fabià Puigserver 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-oncle-vania  
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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