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La següent parada de la ruta cap a 

l'Est d'aquesta temporada passa per 

Rússia. El director Pau Carrió porta a 

escena la novel·la de l'escriptor rus 

Fiódor Dostoievski. Un carrusel titànic 

d'accions i d’emocions en la fina línia 

entre la bondat i la maldat, la 

innocència i la perversitat. I amb Pol 

López al paper de Raskólnikov, 

explorant els límits de l'ètica i la moral. 

L'adaptació escènica de Crim i càstig 

neix com una continuació de la 

reflexió que va abocar Pau Carrió a la 

seva posada en escena de Hamlet i de 

les conseqüències d’una visió 

idealitzada de la capacitat d’actuar per 

canviar el món. És aquest ideal 

revolucionari que lliga Hamlet amb 

Raskólnikov, el protagonista de la 

novel·la de Dostoievski, de nou, paper 

interpretat per Pol López. 

La traducció de la novel·la de Miquel 

Cabal, a partir de la qual s’ha adaptat 

l’espectacle, ha estat guardonada amb 

el Premi Ciutat de Barcelona 2021. 
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© Sílvia Poch 

Sinopsi 
 

La gran novel·la de Dostoievski sobre la culpabilitat i el mal narra 

l'experiència d'un jove estudiant rus que viu en la misèria i és empès per la 

necessitat i, sobretot, per consideracions teòriques, a assassinar una vella 

usurera de vida execrable. Però té realment justificació el crim que comet 

Raskòlnikov? Sobre una trama policíaca, l’autor planteja amb terrible 

lucidesa la lluita entre el desig de poder i l'ideal d'amor absolut.  
 

El projecte escènic, allunyat d’una construcció dramatúrgica realista, 

contempla diversos nivells que analitzen la presència de la violència a la 

societat i els individus. Des de qüestionar l’ús lícit que l’Estat pot fer de la 

violència fins ficar-se al cap del personatge i de la febre que el porta a 

cometre un acte atroç. També vol entendre l’obra des de la sensació de final 

d’època que l’autor avança com cap altre literat rus, conjugar el retrat d’una 

societat que conviu amb una misèria extrema i uns anhels generacionals de 

transformar aquest món, i en la qual la violència –fins i tot l’extrema– apareix 

com un instrument inevitable, més enllà dels dubtes morals o ètics. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/crim-i-castig 

 

 

COSMOS 

https://miro.com/app/board/o9J_llcAMZM=/ 

 

TEASER 

https://youtu.be/hf2pIcN2tK4 

https://www.teatrelliure.com/ca/crim-i-castig
https://miro.com/app/board/o9J_llcAMZM=/
https://youtu.be/hf2pIcN2tK4
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En paraules del director 
 
 

Vaig llegir Crim i càstig per primera vegada un agost de finals de la meva 

adolescència en la traducció d’Andreu Nin, estirat sobre les rajoles del terra 

d’una habitació que no recordo on era ni com era. Vaig caure en la seva 

espiral i no en vaig sortir fins a arribar al seu final, passats dos o tres dies.  

 

Anys més tard treballant amb el Pol López en el nostre Hamlet, vaig voler 

rellegir-la i, sense saber-ho evitar, vaig començar a pensar maneres de 

compartir la fascinació que em seguia provocant la novel·la. Tal vegada com 

una mena de fil de continuïtat de la feina feta o una manera de seguir fent 

camí plegats. Amb la complicitat del Teatre Lliure, vam seguir imaginant 

com recórrer aquest camí i en el moment que havíem decidit seguir-lo 

traçant vam tenir la sort que ens arribés el regal de la meravellosa traducció 

d’en Miquel Cabal. 

 

Ara, amb la feina incansable i apassionada de tot l’equip d’aquest magnífic 

teatre i amb la fortuna de comptar amb tot aquest equip artístic i d’intèrprets, 

ha arribat el moment de llançar-nos tots plegats per aquesta espiral febril 

d’atreviment i de coratge. Un precipici ple de preguntes esmolades, 

violentes, eternes i urgents alhora, que s’alcen fins al cel per caure a l’infern 

del misteri de la humanitat. I pel qual Dostoievski es llença, xocant amb 

totes les pedres que es troba, ple de ferides i amb crits que retronen fins al 

fons de la nostra ànima intima i social. 

 

Potser només és una fantasia? De debò que agafarem la destral? 

Sostindrem el pes de les seves conseqüències? I si només és un joc? El cor 

batega amb més i més força cada cop, amb més i més força. I ja tenim la 

destral a la mà… 

 

 

Pau Carrió  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Parlant amb Pau Carrió 
 
 
Després de Hamlet, ara ens ofereixes Crim i 

càstig... Per què recuperar ara aquest clàssic? 

Què aporta en els nostres temps la seva 

representació? 

En el fons la novel·la sempre hi ha sigut i, a 

més, ara se n’ha reeditat la traducció que 

nosaltres tenim la sort de fer servir. El clàssic 

sempre hi és i jo me l’he anat llegint i, en el 

fons, m’ha acompanyat sempre. Les preguntes 

que crec que hi són i, hi eren en el seu 

moment, no crec que hagin deixat de ressonar 

mai, perquè són preguntes que tenen a veure 

amb la violència, amb la societat, amb l’ànima i 

les conseqüències que té aquesta sobre 

nosaltres. Em sembla que ara mateix tot això 

continua sent important i urgent preguntar-s’ho. 

 

Com s’adapta una novel·la tan llarga al teatre? 

Com ha estat el procés? 

És un procés llarg de depuració, d’anar 

seleccionant materials. És una barreja d’intuïció 

i de feina detallada i insistent.  

 

Hi ha un repartiment de luxe, però ens crida 

l’atenció la tria de Míriam Iscla com al detectiu 

Petróvitx... 

D’una banda, tenia ganes de contraposar una 

figura femenina a la figura del Porfiri Petróvitx 

per intuïció i per moltes coses. Alhora pensava 

que necessitava un intèrpret de primer nivell i 

vaig pensar amb la Míriam i no vaig donar 

gaires més voltes. M’hi vaig llençar perquè vaig 

pensar que estaria molt bé. 

 

La Sala Fabià Puigserver de Montjuïc viu una 

transformació completa pel muntatge. Quina és 

la proposta escènica que acompanya 

l’espectacle? 

En el fons hi ha alguna cosa de la sala Fabià 

Puigserver -una sala que és una plaça europea 

i porxada- que s’assembla molt als carrers de 

Sant Petersburg i, alhora, hi ha alguna barreja 

de material històric i absolutament 

contemporani. També és veritat invertim la 

sala, de manera que situem el personatge allà 

on solen ser els espectadors i els espectadors 

allà on solen ser els intèrprets que fan la funció.  

 

Quin ha sigut el repte més gran d’aquest 

projecte? 

Em costa dir quin és el més gran perquè són 

molts i, alhora, són tots molt excitants, divertits. 

M’he sentit molt acompanyat de tothom qui s’hi 

ha sumat.  

 

Què vols que el públic s’endugui a casa? 

Piles de preguntes sense resposta fàcil. A mi la 

novel·la continua deixant-me en llocs estranys, 

poc confortables i sense tenir una conclusió 

clara. Em segueix fent recórrer camins 

complicats i crec que això és l’interessant. No 

és una novel·la de tesi en què pots acabar 

sostenint una posició moral clara, inequívoca i 

confortable. Hi ha alguna cosa del poc 

confortable que em sembla molt atractiu. No 

pots ni estar-hi d’acord ni en desacord, et porta 

a llocs on viatges molt en paral·lel i a llocs, en 

canvi, que et generen repulsió. 
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ENTREVISTA 

Parlant amb Pol López 
 

 

Interpretes a Raskólnikov, un personatge que 

explora els límits de l'ètica i la moral. Com és 

ell? Què t’agrada i què no? 

De Raskólnikov, el que més m’interessa són 

les preguntes límit. La manera com, a partir 

d’ell i gràcies a Dostoievski, tu pots reflexionar 

en com funciona el món, fer-te preguntes 

filosòfiques d’una profunditat i d’una 

naturalesa que potser no et faries mai. I els 

personatges límit sempre van bé per 

plantejar-te coses sobre la teva vida, sobre el 

que penses, sobre quina és la teva ètica i fins 

on arribaries: què veus possible i què no.   

 

No deixes l’escenari en cap moment durant 

l’espectacle. Com es prepara un paper així 

d’exigent?  

És molt dur i també és difícil de transferir la 

informació què he de dir. Però, com que viuràs 

allà, llavors, has de saber que, més que 

interpretar, el que fas és viure allà durant tres 

hores i mitja tot el què s’ha treballat. És com 

treballar vida. Els assajos serveixen per això: 

per anar acostumant al teu cos a un trànsit 

intens que portaràs durant unes setmanes de la 

teva vida.   

 

 

Ja has participat a Hamlet, dirigida també 

amb en Pau Carrió. Què t’atreu dels clàssics?  

Els clàssics són per poder estar a prop 

d’aquella lucidesa i aprendre de tot allò que es 

planteja a la peça. És una sort, una passada, i 

és el més enriquidor que hi ha; com també 

aprendre que l’ús de la paraula en els clàssics 

té un valor, una grandesa, com si la paraula fos 

l'únic vehicle per fer pensar, per parlar sobre la 

condició humana. La paraula sempre té un 

valor molt important i curós.  

 

Com ha estat el procés d’assaig i preparació 

del muntatge? I treballar amb en Pau Carrió?  

El procés d’assaig ha estat molt bé, intens, 

però he estat molt a gust. Amb el Pau Carrió 

ens entenem molt bé i és molt guai. Cada cop 

ens coneixem més i anem per feina.   

 

Quin ha sigut el repte més gran?  

El repte més gran és el de sempre: intentar 

entendre una naturalesa que, en principi, no és 

la teva. I dic ‘en principi’ perquè probablement 

serà una mica semblant a la teva manera de 

pensar. 
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BIOGRAFIA 

Fiódor Dostoievski 

autor 
 
Moscou, 1821 - Sant Petersburg, 1881. Fill de Mikhaïl Andréievich -metge de 

l'Hospital de Maria per a indigents- i de Maria Fiódorovna Necháieva –devota 

mestressa de casa–, era el segon de vuit germans. Tota la família vivia en una 

minúscula casa dins de l'hospital, ubicat en un dels barris més pobres de 

Moscou. Quan tenia sis anys, condecoren el seu pare amb l'Ordre de Santa 

Anna i el nomenen Assessor Col·legiat, per la qual cosa entra a formar part de la 

noblesa russa i adquireix una aldea i un poble a Tula. Deu anys després, en 

1837, mor la seva mare a causa d'una tisi.  
 

El 16 de gener de 1839, un any després de la seva entrada a l'escola 

d'Enginyers Militars, el seu pare és assassinat pels seus serfs. A partir d'aquest 

moment, la família de sa mare es fa càrrec dels orfes i d'administrar la hisenda. 

Fins al 1844, Dostoievski no comença la carrera literària. Per a saldar un deute 

de 300 rubles amb un usurer, accepta traduir la novel·la de Balzac, Eugéne 

Grandet. Per fer-ho, demana l'excedència a l'exèrcit per a dedicar-se per complet 

a la literatura. Pocs mesos després acaba la primera novel·la, Pobres Gents. 
 

El 23 d'abril de 1849, Dostoievski és detingut per pertànyer al grup del socialisme 

utòpic Petrashevski. Els 123 detinguts són condemnats a mort. El dia de 

l'execució, quan els tres primers reus es trobaven amb els ulls embenats i davant 

de l'escamot d'afusellament, reben la bona notícia que la pena ha sigut 

substituïda per treballs forçats. A l'escriptor se'l condemna a quatre anys de 
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treballs forçats al centre penitenciari d'Omsk i, posteriorment, a incorporar-se a 

files com a soldat ras.  

El 1857, es produeixen dos grans fets en la vida de Fiodor Dostoievski: es casa 

amb la viuda Maria Dmitrievna Isaieva i el tsar Alexandre II li concedeix 

l'amnistia. Recupera els privilegis de la noblesa i el dret a publicar les seues 

novel·les. Després de deu anys de patiments, Dostoievski torna a Sant 

Petersburg totalment canviat. Ara el caracteritza una forta resignació cristiana i 

un accentuat conservadorisme tant polític com social. 
 

En 1864, moren la seva dona i el seu germà en qüestió de mesos. Dostoievski es 

fa càrrec de la família del germà i, al no poder fer front a les despeses que això 

suposa, accepta el contracte amb l'editor Stellovski per publicar les seves obres 

completes. Al mateix temps haurà d'escriure Crim i càstig, ja que li sol·licita a 

l'editor Katkov el pagament per avançat d'aquesta novel·la encara no escrita. 
 

Ana Snítkina, la jove que l’ajuda en la mecanografia d’El jugador i a acabar Crim i 

càstig, es convertirà el 1867 en la seva segona esposa. Dostoievski culmina la 

producció literària en 1878 quan és elegit membre de l'Acadèmia de les Ciències 

i escriu Els germans Karamazov. El 1881, pocs mesos després de ser aclamat 

per la multitud en el centenari del naixement de Pushkin, mor a Sant Petersburg. 
 

Tota l'obra de Dostoievski està marcada per una característica comuna: mostrar 

la situació social dels marginats, desheretats i dels més humils. 
 

Principals Obres 

Pobres gents (1846) 

El doble (1846) 

Memòries de la casa dels morts (1861-1862) 

Notes d’hivern sobre impressions d’estiu (1863) 

Memòries del subsòl (1864) 

El jugador (1866) 

Crim i càstig (1866) 

L’idiota (1868-1869) 

Els endimoniats (1871-1872) 

Els germans Karamazov (1879-1880) 
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© David Ruano 
BIOGRAFIA 

Pau Carrió 

adaptació i direcció  
 

Barcelona, 1981. Llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l’Institut del 

Teatre de Barcelona (2004). És membre de la Junta del Cercle de Cultura del 

Cercle d’Economia. Va formar part  durant sis temporades de l’equip de 

direcció artística del Teatre Lliure, primer com a Assistent de l’equip de direcció 

(2008-10) i després, com a Adjunt a la direcció artística fins el 2014. Des 

d’aquesta posició, a més de col·laborar en la tasca de la programació, va dirigir 

els cicles Cartes Lliures, Aixopluc (cicle de companyies joves) o Tinta 

d’ambrosia, i va treballar en la redacció del contracte programa. És docent al 

Col·legi del teatre i a l’Obrador de la Sala Beckett, entre d’altres escoles 

d’estudis superiors de teatre. 

 

El 2006, en la seva primera col·laboració amb el Teatre Lliure, va dirigir Davant 

de l’Home: Thomas Bernhard d’Esteve Soler. El 2009 va dirigir Hedda Gabler, 

de Henrik Ibsen, una producció de la Perla 29 a Biblioteca Nacional de 

Catalunya. L’any 2010, també al Teatre Lliure, va dirigir i realitzar la 

dramatúrgia de l’espectacle poètic Només uns versos, i el 2013 va dirigir i 

traduir Ivan i els gossos de Hattie Naylor al Teatre Lliure (Premi Crítica Serra 

d’Or al Millor espectacle teatral). El 2014 va dirigir, versionar i traduir Victòria 

d’Enric V de W. Shakespeare al Teatre Lliure i Festival GREC. El 2016 va 

dirigir, versionar i traduir Hamlet, de W.Shakespeare al Teatre Lliure (Premi 

Butaca a la millor interpretació). El 2017 estrena la seva versió i direcció de 
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L’Hostalera, de Carlo Goldonien, una producció de la Perla 29. El mateix any va 

dirigir, versionar i traduir Nit de Reis o el que vulguis, de W. Shakespeare al 

Teatre Lliure i al Festival GREC. El 2019 guanya el Premi Quim Masó pel seu 

text Testimoni de guerra. El  2021 estrena Classe, d’Iseukt Golden i David 

Horan, a la Sala Villarroel  i també estrena el seu text Testimoni de Guerra, al 

Teatre Nacional de Catalunya. Aquesta temporada ha estrenat Començar, de 

David Eldridge a la Sala Villarroel, una producció de Focus.  

 

Altrament, imparteix diferents cursos i tallers d’interpretació i ha participat en 

múltiples fòrums i taules de debat sobre el sector cultural. Ha muntat diversos 

actes institucionals, recitals i inauguracions per a diferents empreses i 

institucions. 
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© Silvia Poch 

BIOGRAFIA 

Roser Batalla 

intèrpret 
 

Barcelona, 1965. Va estudiar a l’Institut del Teatre de Barcelona i, al llarg de la 

seva carrera, ha realitzat diferents cursos de reciclatge professional. A banda 

d’actriu i directora, també s’ubica en el món del cant i la dansa.  
 

En teatre ha format part d’obres com El principio de Arquímedes, de Jopse Maria 

Miró; Fronteres: Sta Cecilia de Borja, a Saragossa, de R. Spregelburd; Frontex, 

de F. Richter; Coaching, d'À. Amazares; El don de las sirenas, de P. Riera; El 

Mètode Grönholm, de J. Galceran; M'agrada molt el que fas, de C. Greep; 

Trueta, d'A. Aymar, Mamma mia!, musical de B. Ulvaeus i B. Andersson; Des de 

l'ombra (Showstopper), de D. Rebellato; Casa de nines, de H. Ibsen; Primera 

plana, de B. Hecht i Ch. MacArthur; El temps de Planck, musical de S. Belbel i Ò. 

Roig; L'augment, de G. Perec; Sota el Bosc Lacti, text amb cançons de D. 

Thomas; Flor de nit, musical de Vázquez-Montalbán i A. Guinovart. Amb Dagoll 

Dagom ha participat al musical Mar i cel, d' A. Guimerà i A. Guinovart. 
 

També ha fet la traducció i l’adaptació de textos teatrals i musicals com ara Marry 

me a little, de Stephen Sondheim, Craig Lucas i Norman Rene; Follies, de 

Stephen Sondheim i James Goldman; Grease de Jim Jacobs i Warren Casey; 

Hair de Gerome Ragni i James Rado; T'estimo, ets perfecte... ja et canviaré de 

Joe DiPietro i Jimmy Roberts o Chicago de Fred Ebb / Bob Fosse i John Kander. 

A més, va ser directora de l’espectacle Un roure, de Tim Crouch. 
 

L’hem vista en sèries de TV3 com El cor de la ciutat (2007-2008), Majoria 

absoluta (2003), Psicoexpress (2001), Nissaga de poder  (1996-1998), entre 

d’altres. Pel que fa a la gran pantalla, ha participat a El mètode Grönholm, 

dirigida por Enric Folch, i als curtmetratges El experimento, dirigit per Maja 

Djokico, i Camí de Tango, de P. Canals.   
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© Sílvia Poch 

 

BIOGRAFIA 

Oriol Guinart 

intèrpret 
 
Actor nascut a Barcelona l'any 1975 i format a l'Institut del Teatre de Barcelona. 

L'hem pogut veure, entre moltes altres muntatges, a les següents produccions 

teatrals: La Víctor C, dirigida per Carme Portaceli, amb qui també va treballar a 

Krum i Galileu; Solitud, dirigida per Alícia Gorina; Mi nombre es alguien y 

cualquiera, de Laura Vago; Incògnit, dirigida per Mònica Bofill; A teatro con 

Eduardo, dirigida per Lluís Pasqual; Rock'n'roll, Coriolà, Macbeth i European 

House, dirigides per Àlex Rigola; Adiós a la infància, El rei Lear, Primera 

història d'Esther, Rosencrantz i Guildenstern són morts, dirigides per Oriol 

Broggi; Llum de guàrdia, L'hort dels cirerers i Coses que dèiem avui, dirigides 

per Julio Manrique (per aquesta últim espectacle va rebre el premi Butaca l'any 

2011); Lúcid, dirigida per Rafael Spregelburd; Els jocs florals de Canprosa, 

Liceistes i cruzados i Eva Perón, dirigides per Jordi Prat i Coll; Yvonne, 

princesa de Borgonya, dirigida per Joan Ollé; Jacuzzi i Copi i Ocaña al 

purgatori, dirigides per Marc Rosich; Natura morta, El diable compartit i Dies 

meravellosos, dirigides per Roberto Romei; Romeu i Julieta, sota la direcció de 

Josep Maria Mestres; Ròmul el Gran, dirigida per Marta Domingo, i Tenim un 

problema, d’Àngel Llàcer. 
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© Sílvia Poch 

BIOGRAFIA 

Míriam Iscla 

intèrpret 
 

Comença la seva carrera el 1989 amb Paraula de poeta, un muntatge de Maria 

Mercè Marçal amb direcció de Jordi Mesalles. És cofundadora de la companyia T 

de Teatre amb qui ha participat com a intèrpret en tots els espectacles, d’entre els 

quals: Criatures, dir. David Plana; Homes!, dir. Sergi Belbel, o Petits contes 

misògins, de P. Highsmith, dir. Pere Sagristà. El 2008 deixa de formar part de la 

companyia. Des de llavors ha format part del repartiment de Les Falses 

Confidencies de Marivaux, dir. S.Belbel; El casament d’en Terregada, de Juli 

Vallmitjana, dir. Joan Castells; M de Mortal, A mi no em diguis amor, dir. Marta 

Buchaca i Lluny de Nuuk, dir. Pere Riera, Una història catalana dir. J. Casanovas, 

tots ells al TNC; Celebració, de Harold Pinter i Quitt, de Peter Handke, dir. Lluís 

Pasqual; La Ciutat de M.Crimb a la Sala Beckett, Dona no reeducable, de Stefano 

Massini, dir. Lluís Pasqual; MCBTH de W. Shakespeare, dir. Àlex Rigola; El zoo de 

vidre, dir. Josep Maria Pou; El rei Lear, dir Lluís Pasqual, i Només són dones, dir. 

Carme Portaceli. Dels últims anys destaca la seva participació a Llengua materna, 

dir. Thomas Sauerteig; Esplendor, dir. Carme Portaceli; Temps salvatge, dir. 

Xavier Albertí,  El chico de la última fila, dir. Andrés Lima, Beckett ladies dir. S. 

Belbel a la Sala Beckett; Abans que es faci fosc dir. Pep Pla, o Galatea dir. Rafael 

Duran al TNC. 
 

Va ser actriu, coordinadora de guions i guionista de les sis temporades de la sèrie 

televisiva Jet Lag (2001-2006) on també va dirigir alguns capítols, i guionista i 

intèrpret de la secció Les tietes del programa de Com Ràdio Dies de ràdio, conduït 

per Elisenda Roca. En televisió, ha participat darrerament en les sèries: Com si fos 

ahir, Vida Perfecta, La Victor, Homicidios, Sagrada Família, Laura, Efectes 

secundaris, Dones d'aigua. I en pel·lícules com: La Xirgu,Vida privada, Un cuento 

de Navidad, i les minisèries Habitaciones cerradas i Olor de colònia. 
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© Silvia Poch 

BIOGRAFIA 

Pol López 

intèrpret 
 
Estudia Interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona. El 2010 va fundar 

juntament amb amics de l'Institut –Aleix Aguilà, Julia Barceló i Pau Vinyals – la 

companyia La Solitària. 
 

En cinema, ha participat en diverses pel·lícules com El substituto, dirigida per 

Óscar Aibar; Historias lamentables, dirigida per Javier Fesser; El camí més llarg 

per tornar a casa, de Sergi Pérez; Los del Túnel, de Pepón Montero. Des del 

2014 ha col·laborat en ficcions com Santo, de Netflix, Matar al padre, El día de 

mañana, o Verguenza –les tres de Movistar+–. 
 

Així mateix, ha pujat als escenaris en obres com American Buffalo, de Julio 

Manrique –per la qual va obtenir una nominació als Premis Butaca al millor 

actor de repartiment 2010–; El Curiós incident del gos a mitjanit al Teatre Lliure, 

del mateix director –Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2015–; o Hamlet al 

Teatre Lliure, dirigida per Pau Carrió –que li va valer el Premi Butaca 2016 al 

millor actor–. També ha dirigit les obres Quietud salvatge i Nòmades, de la 

Companyia Solitària, de la qual n’és fundador. 
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Carlota Olcina 

intèrpret 
 
Sabadell, 1983. En la seva formació artística, va realitzar un curs d’Interpretació 

amb Fernando Piernas entre el 2005 i 2006 a Madrid i un curs d’Interpretació 

amb Javier Daulte el 2006 també a Madrid. Cursa en Interpretació, Veu, Jazz i 

Claqué a l’Escola Memory de Barcelona.  
 

Pel que fa a la seva experiència professional, en televisió, ha participat a las 

sèries: Laura (TV3. 1999), Valèria (TV3, 2000), Laberint d’ombres (TV3, 

1999/2000), El Comisario (Telecinco, 2001), El cor de la ciutat –on és la 

protagonista– (TV3, 2000/2005), Artemisia Sánchez, miniserie (RAI, Itàlia, 2007), 

Amar en tiempos revuletos –on és la protagonista– (TVE, 2008/2011), Los 

misterios de Laura (TVE, 2012), Gran Reserva. El Origen (TVE, 2013), 6 

Hermanas (TVE, 2015), Nit i Dia (TV3, 2015), Merlí (TV3 2017) i, recentment, 

Com si fos ahir (TV3, 2021). A la gran pantalla, ha participat en pel·lícules com 

Mi dulce, de Jesús Mora (2000) o El cuerpo, d’Oriol Paulo (2012). També ha 

format part dels curtmetratges El legado, de Jesús Monllaó (2004) o Familia, de 

d’Héctor Velasco 
 

En teatre ha participat en diverses obres com Terra baixa, dirigida per Ferran 

Madico al Teatre Nacional de Catalunya (2000); Fairy, de Carme Portaceli 

(2007); Julieta y Romeo, dirigida per Marc Martínez al Teatro Coliseum i al 

Teatre Español (2011); Pulmons, dirigida per Marilla Samper a la Sala Beckett i 

al Teatre Lliure (2014/15); L’habitació del costat, dirigida per Julio Manrique 

(2018/19); El quadern daurat, dirigida per Carlota Subirós al Teatre Lliure (2020) 

o Classe, dirigida per Pau Carrió (2021).  
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Francesca Piñón 

intèrpret 
 
Catalunya, 1963. Actriu de cinema, teatre i televisió. Des dels 16 anys va 

començar en el món de la interpretació i ha treballant amb companyies com La 

Fura, Dagoll Dagom o La Cubana. 
 

En teatre ha participat en obres com Atraco, paliza y muerte en Agbanäspaches, 

dirigida per Nao Albert i Marcel Borràs (Teatre Nacional de Catalunya. 2013 i 

remuntada el 2021); A teatro con Eduardo, del director Lluís Pasqual (Teatre 

Lliure, 2016); L’habitació blanca, de Josep Maria Miró, dirigida per Lautaro Perotti 

(Teatre Grec, 2020. Tot i que la seva funció va haver de congelar-se a causa la 

pandèmia per la COVID-19). A més, va ser directora de La dona trencada, de 

Simone de Beavoir al Teatre Nacional de Catalunya, tot i que l’espectacle va 

suspendre’s per la situació pandèmica. 
 

A la gran pantalla ha format part de pel·lícules com El perfume: historia de un 

asesino (2006), Insensibles (2012), La vida sin Sara Amat (2019), La vampira de 

Barcelona (2020) o Las niñas (2020).  
 

En televisió destaca, sobretot, pel seu paper del personatge Angustias a la sèrie 

de RTVE El Ministerio del Tiempo, en la primera, segona, tercera i quarta 

temporada (2015-2020). També ha format part de la sèrie de RTVE Cúentame 

cómo pasó, a la vintena temporada (2019), i de les sèries de TV3 El joc de viure i 

Kubala, Moreno i Manchón, entre altres projectes. 
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Albert Prat 

intèrpret 
 
Graduat al Col·legi de Teatre de Barcelona. Com actor, destaca la seva 

participació a: L’habitació blanca, dirigida per Lautaro Perotti (Sala Flayhard); 

L’hèroe, dirigida per Lurdes Barba (Teatre Nacional de Catalunya); La bona 

persona de Sezuan, dirigida per Oriol Broggi (Teatre Nacional de Catalunya), 

Ofici de tenebres, dirigida per Joan Anguera (Sala Beckett), Cyrano, dirigida per 

Pau Miró (Teatre Borràs), Las brujas de salem, dirigida per Andrés Lima 

(GREC/Centro Dramático Nacional), Islàndia, El professor bernhardi i Ricard iii, 

dirigides per Xavier Albertí (Teatre Nacional de Catalunya), F.R.A.U., dirigida per 

Albert Arribas (Temporada Alta/ GREC), El somni d’una nit d’estiu, dirigida per 

Joan Ollé (Teatre Nacional de Catalunya), Victòria d’Enric V, dirigida per Pau 

Carrió (Teatre Lliure), entre d’altres. També ha actuat a Tot, dirigida per Rafael 

Spregelburd (Teatre Lliure), Boris Godunov amb La Fura dels Baus (Teatre 

Nacional de Catalunya / Centro Dramático Nacional) o Novembres, dirigida per 

Pere Puig (Sala Planeta).  
 

És membre de la companyia ElnacionalNoensvol fins al 2010 i és fundador de la 

Companyia de teatre LA RUTA 40, amb qui ha participat com a actor als 

espectacles: Fa una mica de soroll (Sala Atrium), El cant de la Gorgona (La 

Seca), El balneari (Temporada Alta), El llarg dinar de nadal (Maldà i Teatre de la 

Biblioteca), Cúbit (Teatre Lliure), Una lluita constant (Sala Beckett), entre d’altres. 

També ha dirigit Fa una mica de soroll (Sala Atrium), To Ramona (Teatre Lliure) 

o El Balneari (Temporada Alta). A televisió ha treballat a les sèries La catedral 

del mar, Sé quién eres, Polseres vermelles, Amar es para siempre, Kubala 

moreno manchon, Ventdelpla o Jet lag. I en cinema, destaca el seu paper a 

Segon origen, Los últimos dias, Catalunya über alles!, Cuatro estaciones o Mirant 

al cel. 
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Òscar Rabadan 

intèrpret 
 
Cursa estudis superiors a l’Institut del Teatre de Barcelona. Paral·lelament, inicia la 

seva carrera com a protagonista a la sèrie Quico el progre. Dirigida per Eduard 

Cortés i Ricard Reguant (TV3). 
 

En la seva carrera com a actor de teatre, participa entre d’altres a: Yvone princesa 

de Borgonya, dirigida per J.M. Mestres o El mercader de Venècia, sota la direcció 

de Sergi Belbel. Després d’un llarg període de gira mundial, amb dues produccions 

de La Fura dels Baus (Ombra i Boris Godunov) torna al panorama nacional 

participant en produccions que el porten a actuar en els millors teatres nacionals, 

com el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Maria Guerreo o el Teatro 

Clásico; amb obres com El Alcalde de Zalamea, Fuenteovejuna, Cara de Plata i 

Glengarry Glen Ross, i directors com Sergi Belbel, Ramon Simó, Àlex Rigola, 

Daniel Veronese, Ferran Madico i Georges Lavaudant, entre altres.  De les seves 

feines més recents cal destacar Àngels a Amèrica, dirigida per David Selvas; En 

veu baixa, de Ferran Madico o El rei Lear, dirigida per Lluís Pasqual. 
 

A la pantalla petita podem veure la seva participació en sèries: Hospital Central, 

Setze Dobles, Pepe Carvalho, El cor de la ciutat, Amar en tiempos revueltos, 

Bandolera, Acacias 38, Vis a Vis, Pulsaciones, Caronte, La Templanza, Clara 

Campoamor, Concepcion Arenal: la visitadora de cárceles, Descalzo sobre la tierra 

roja, Carlos Rey Emperador o La catedral del mar. Destaca la seva incursió al 

cinema de la mà de Ventura Pons amb Anita no perd el tren, A la deriva, Mil 

cretins o Un berenar a Ginebra. Més recentment, participa en els curtmetratges 

Cunetes i Conte trencat. Actualment, ha finalitzat la seva participació en La 

cocinera de Castamar, així com les últimes dues temporades de la sèrie de TV3, 

Com si fos ahir.  
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Marc Rodríguez 

intèrpret 
 

Barcelona, 1975. Va estudiar Interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona del 

1996 al 2000. Ha format part d’obres teatrals com L’Inspector dir. Joan Raja 

(1998), Valencia dir. Rafel Duran (GRE, 1997), La dama enamorada dir. Rafel 

Duran (Teatre Nacional Catalunya, 2001-02), Romeu i Julieta dir. J.M. Mestres 

(Teatre Lliure, 2003), El retorn al desert dir. Carme Portacelli (Teatre Lliure, 

2003), Juli Cèsar dir. Àlex Rigola (Teatre Lliure, 2002), Llum de guàrdia dir. Julio 

Manrique (Teatro Romea, 2011), The End dir. Alex Rigola (Teatre Lliure, 2011), 

Caín y Abel de Marc Artigau (Biblioteca de Catalunya, 2016), Premis i càstigs dir. 

Ciro Zorzoli. (Teatre lliure, 2015), L’habitació blanca dir. Lautaro Perotti (Sala 

Flyhard, 2021), El mètode Grönholm dir. Sergi Belbel (Teatre Poliorama, 2021), 

Jerusalén dir. Julio Manrique (Festival Teatre GREC, Teatre Romea, Teatro 

Valle-Inclán. 2019-20), entre d’altres.  
 

En cinema, ha treballat a Salvador dir. Manuel Huerga (2006), Tu vida en 65 dir. 

Maria Ripoll (2006), El asesino del parking, dir. Isidro Ortiz (2006), Road Spain 

dir. Jordi Vidal (2008), El kaserón dir. Pau Martínez (2010), Dictado dir. Antonio 

chavarrías (2012), Superlópez, dir. Javier Ruíz Caldera (2018), El fotógrafo de 

Mauthausen, dir. Mar Targarona (2018) o La estrella azul dir. Javier Macipe. 

(2020), entre d’altres films. També ha format part de curtmetratges com ara 

Pilato, Pilato… dir. Roberto Russo (2014) o Lo cantaba Nina Simone dir. Javier 

Macipe (2020). 
 

Pel que fa a televisió, va començar amb Nova ficció, sèrie TV3 (1997) o Laura 

sèrie TV3 (1999) i ha continuat amb altres projectes més recents Polònia TV3 

(2010-2019), Crackòvia, TV3 (2010-2019), Mira lo que has hecho, sèrie 

Movistar+ (2018), Los espabilados, sèrie Movistar+ (2020), Moebius, sèrie TV3 

(2021) o El inocente, sèrie Netflix (2021).  



 
  

21 
 

  
© Sílvia Poch 

BIOGRAFIA 

Maria Rodríguez 

intèrpret 
 
Llicenciada en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. S’ha 

format en diverses disciplines i ha cursat monogràfics de dansa i teatre a 

l’escola El Timbal i estudis intensius sobre William Shakespeare a la Scuola 

Europea per l’arte dell’attor.   

  

En teatre, l’hem vist recentment a Una gossa en un descampat de Clàudia 

Cedó (dir. Sergi Belbel); Sopa de pollastre amb Ordi, d’Arnold Wesker (dir. 

Ferran Utzet. La Perla 29, La biblioteca de Catalunya, 2018); Hamlet de W. 

Shakespeare (dir. Pau Carrió); El llarg dinar de nadal de Thornton Wilder 

(dir. Alberto Diaz), El temps que estiguem junts amb La Kompanyia Lliure 

(dir. Pablo Messiez) durant les temporades 16/17 i 17/18).   

  

En televisió l’hem vist a Com si fos ahir, 13 dies d’octubre, Benvolguts a la 

família, totes de TV3, i El café de la Marina, el Ministerio del tiempo (TVE) i 

El tiempo entre costuras (Antena3).  

  

En cinema, ha guanyat el premi a millor actriu al Festival de Málaga i el 

Gaudí a Millor actriu protagonista per Els dies que vindran (dir. Carlos 

Marqués-Marcet), Llibertat de Clara Roquet, Animals (dir. Marçal Forés) i ha 

aparegut Las niñas tontas no juegan solas (dir. Toni Carrizosa).  
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Fitxa artística 
 

INTÈRPRETS 

Roser Batalla  Nastàssia, Lizabeta 

Oriol Guinart  Zossímov 

Míriam Iscla  Porfiri Petrovna 

Pol López  Raskólnikov 

Carlota Olcina Dúnia 

Francesca Piñón Pulkhéria, Aliona   

Albert Prat Razumikhin 

Òscar Rabadán Marmelàdov, Svidrigàilov 

Marc Rodríguez Zamétov, Lujin 

Maria Rodrígue 

 

MÚSIC 

Joan Soléz  

 

TRADUCCIÓ DEL RUS 

Miquel Cabal Guarro 

 

ESPAI ESCÈNIC  

Sebastià Brosa 

 

VESTUARI 

Adriana Parra 

 

IL·LUMINACIÓ  

Raimon Rius 

 

SO 

Igor Pinto 

 

 

MÚSICA ORIGINAL 

Arnau Vallvé 

 

ASSESSORA MOVIMENT 

Anna Rubirola 

 

AJUDANT DE DIRECCIÓ 

Anna Serrano 

 

AJUDANT D’ESCENOGRAFIA 

Paula Font 

 

AJUDANTT DE VESTUARI 

Carlota Ricart 

 

ALUMNA EN PRÀCTQIUES DEL MUET 

Laura Corominas 

 

CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA 

Jorba-Miró i Quim Guixà 

 

CONFECCIÓ DE VESTUARI 

Goretti Puente 

 

PRODUCCIÓ  

Teatre Lliure 

 

AGRAÏMENTS 

La casa dels clàssics / Bernat Metge 

Universal,  Eloi Caballé, a Can  Sons Studio 

i Taller d’escenografia Castell

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lacasadelsclassics.cat/product/crim-castig/
https://lacasadelsclassics.cat/product/crim-castig/


 
  

23 
 

Informació pràctica 
 

HORARIS 

Dc. - Ds. 19.00 h 

Dg. 18.00 h 

 

DURADA 

1a part, 2 h i 10' - 2a part, 1 h i 35' 

 

LLOC 

Sala Fabià Puigserver 

 

IDIOMA 

En català 

 

PREUS 

De 9 € a 29 € 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

Divendres accessibles 

25/03 audiodescripció 

11 i 18/03 sobretítols adaptats 

Sobretítols en castellà i anglès cada 

dissabte a partir del 05/03 

 

 

 

 

COL·LOQUI 

25/02 prefunció a les 17 h 

01/04 prefunció a les 17.30 h amb Pau 

Carrió i Miquel Cabal 

 

ACTIVITAT PARAL·LELA 

22/03 a les 16.30 h a la Filmoteca de 

Catalunya 

 

EDAT RECOMANADA 

A partir de 16 anys (Batxillerat) 

 

ESPECTACLE INCLÒS A 

Programa educatiu 

ATENCIÓ 

Amb motiu de les obres de rehabilitació de 

les escales de l’edifici, l’accés a la ala Fabià 

Puigserver del Teatre Lliure es fa pel 

Passeig de Sta Madrona. Les persones amb 

mobilitat reduïda poden accedir-hi des de la 

Plaça Maragrida Xirgu. 

 

LLIURE ONLINE 

Lliure al sofà a partir del 25/03 a les 20.00 h  

Subtitulat en català adaptat, castellà i anglès 

a un preu de 7 € 

https://www.filmoteca.cat/web/ca/film/rikos-ja-rangaistus
https://www.filmoteca.cat/web/ca/film/rikos-ja-rangaistus
https://www.lliureonline.com/el-lliure-al-sofa
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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-crim-i-castig  
 
 
 
 

CONTACTE PREMSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-crim-i-castig
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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