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SINOPSI 

 

Té setanta-set anys i es diu Marta. O, com a mínim, així li han dit fins ara. Però ella 
sempre s’ha volgut dir Solange. Aprofitant que el seu marit s'acaba de morir i ha hagut 
de traslladar-se a la residència Bon Repòs, ha decidit canviar-se el nom.  
Solange és molt més elegant.  
A la residència, hi coneixerà l’Ernest i el Mateu. Dos avis que malauradament s’han 
acostumat a avorrir-se i discutir passadís amunt, passadís avall.  
La influència de la Solange i les seves ganes de viure en l’apatia dels dos amics acabarà 
provocant un munt de situacions absurdes i divertides que complicaran i de quina 
manera, la vida de la Rosa, la directora de la residència.  
 
Com diu un dels personatges: “la vida és massa curta per viure només cent anys” 
 
 
 
 
 

MÍRIAM- Mama. No aniràs a una residència. 

SOLANGE- Ah, no? Qui ho diu?  

MÍRIAM- Jo. Jo ho dic. “Estic contenta, me’n vaig a una 
residència, vull ser independent.” No ho veus que no te cap sentit 
tot això? Fa dues setmanes va morir el papa. I tu sembla que te 
n’alegris!  

SOLANGE- Filla, escolta’m bé! Potser estic perdent la vista però 
no el seny! Durant quaranta anys he deixat que tu i el papa 
fóssiu les decisions més importants de la meva vida. Heu estat el 
centre de la meva atenció. Perfecte, però ara s’ha acabat. Soc 
perfectament conscient que el papa és mort. Soc perfectament 
conscient que tinc setanta-set anys, i soc perfectament conscient 
que qualsevol matí em desperto i resulta que ja soc morta. Però 
encara és la meva vida i penso decidir tot el que faci amb ella.  

 

 

 

Gènere:  Comèdia 

Idioma: Català 

Durada aproximada: 1h 20m 
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PARLEM DE L’AUTOR  

 
 

L’Oriol Tarrasón és prou conegut en la seva vessant d’actor i com a director d’escena 
des de fa força anys. Com a autor destaquem la seva tasca d’adaptació i versió de tots 
els clàssics que la seva reconeguda companyia, Les Antonietes, ha produït durant els 
darrers 10 anys, com ara Molt soroll per res, Stockmann, Vània, Un tramvia anomenat 
desig i recentment, Othello, aquest últim nominat als Premis Max 2018, a la categoria 
de millor adaptació o versió d’obra teatral. 

Tots aquests textos han estat adaptats per l’Oriol i ha estat mereixedor de dues 
nominacions als Premis de la Crítica com a millor adaptació, tant per Vània com per 
Somni Americà.  

 

L’Oriol estrena el seu primer propi text l’any 2013, El Punxó Siamès, al Teatre 
Tantarantana durant el marc de la mostra de teatre breu de Barcelona. Dos anys més 
tard, presenta Sota l’escorça al festival de teatre de Sitges’15 i posteriorment a la sala 
Versus Teatre aquell mateix any. Totes dues obres dirigides per ell mateix. A part 
d’aquests textos ha escrit altres textos com ara Somni Americà (estrenat al teatre Lliure 
l’any 2015 a la sala del barri de Gràcia), Finalment la fi, Kiss me Love (lectura 
dramatitzada a la Sala Beckett al novembre de 2018), Ocells sota la pluja (lectura 
dramatitzada a la sala La Puerta Estrecha, a Madrid, l’any 2016 i també és l’autor del 
poemari Ahogarse en un vaso tiene mérito.  

 

I aquesta projecte, amb text original propi Un dia qualsevol, que es presenta en el marc 
del Grec 2019 Festival de Barcelona, a la sala La Villarroel de Barcelona.  
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PARLEM DE L’OBRA 

 

 

Quatre personatges es debaten al final de la seva vida entre viure intensament o 
deixar-se arrossegar pel previsible desenllaç de tots nosaltres. Morir. La soledat és el 
tema  principal d’aquesta obra. Soledat davant dels altres i davant d’un mateix.  

Aquesta és la pregunta que ens fa l’obra contínuament. És possible viure sol? És 
preferible buscar sempre l’ajuda de la gent que ens envolta? Arrogància o amor. Tot 
això en clau de comèdia gràcies a quatre personatges que no dubten mai en prendre la 
decisió més arriscada. Car prendre decisions ens condueix cap a la llibertat. Tots som 
responsables de nosaltres mateixos.  

Una història plena de compassió, amistat i amor per enfrontar-nos als inevitables cops 
que el destí ens prepara. 

 

Personatges 

 
SOLANGE 
La Marta Riera té 77 anys. S’acaba de quedar vídua. Portava tot la vida casada. Ha criat 
una filla, la Míriam, de 42 anys que viu amb el seu marit i la seva filla malcriada. La 
Marta ha tingut una vida normal, sense alts i baixos. El que se’n diu una bona vida. Ella 
en diria més aviat una vida lleugerament avorrida. El Ramon era un home força 
tranquil, per no dir un tou. Tot era perfecte des de l’exterior. Un matrimoni que porta 
50 anys casats, que té una neta adolescent, una filla a qui li encanta preocupar-se dels 
demés i un gendre que s’entén perfectament amb el sogre. Què més es pot demanar? 
Es preguntaria tothom. Però la Marta té clara la resposta: sempre ha desitjat una vida 
divertida. I tot i que sempre ha estimat al seu marit i la seva família, ara que s’ha 
quedat vídua, desitja més que res començar una nova vida. Una vida apassionada, 
divertida i on pugui decidir per ella mateixa sense pensar sempre en la resta de 
membres de la família ni en el que diran tots els altres. La Marta creu que ha arribat el 
moment de dir-se Solange. 
La Míriam, per la seva banda, en morir el pare sent la necessitat imperiosa d’ocupar-se 
de la seva mare, car troba que enfrontar-se al dol i acceptar la soledat és un cop molt 
dur per la Marta. A més pateix una degeneració de la vista, bastant habitual en la gent 
gran anomenada visió baixa. Per tot plegat, entén que el millor lloc per passar la resta 
de la vida és a casa seva. Això provoca un conflicte seriós entre totes dues. Passar a 
dir-se Solange, i instal·lar-se a casa de la seva filla és força incompatible. Així doncs, 
Solange, decideix vendre la seva casa i instal·lar-se a la residència BON REPÒS tot 
provocant un greu conflicte familiar. 

 

ERNEST- Hola. Perdona que no m’aixequi però sinó aquest em fot 
la cadira. Estàs buscant residència per la teva mare? 

ROSA- No. És per ella. 
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ERNEST- Vaja! Benvinguda. No acostumem a tenir jovenetes tan 
guapes aquí dins.  

SOLANGE- Gràcies.  

MATEU- Hola, soc el Mateu. 

SOLANGE- Solange. 

ROSA- Solange? (mirant els papers de l’ingrés) Aquí hi diu Marta 
Riera. 

SOLANGE- Això era abans. A partir d’ara digueu-me Solange. 
Tota la vida m’he volgut dir així. (A la Rosa) Teniu piscina? 

ROSA- Piscina? 

ERNEST- (a Mateu) Piscina, diu? 

ROSA- No. No n’hi ha.  

SOLANGE- Llàstima. M’encanta nedar. M’havia comprat un 
banyador i tot. Què hi farem! Bé, vaig a deixar la maleta a 
l’habitació i ara torno. Quines ganes de ser aquí!! (els altres 
estan una mica sorpresos) A veure si ens veiem més tard a la 
cafeteria. (surt) 

ERNEST- Quina cafeteria? 

 

ERNEST 
L’Ernest té 82 anys. Està divorciat, però ja fa molt de temps. Diguéssim que ja ni se’n 
recorda. Té un fill, l’Òscar, de 35 anys. L’Ernest sempre ha fet molts diners. Des de fa 
un temps el seu fill ha heretat els negocis. Negocis i diners. Fa 3 mesos que és a la 
residència o això pensa ell. El fill l’hi va portar. El va convèncer que seria temporal. 
Havia de fer uns viatges per negocis i com que l’Ernest té problemes de mobilitat 
reduïda semblava una bona solució ingressar durant aquests tres mesos. El problema és 
que ja en fa 8 i l’Ernest, de tant esperar, s’ha descomptat. Durant tot aquest temps ha 
estat instal·lat en un habitació individual. És una habitació més cara que una doble. 
Però els diners mai han estat un problema per l’Ernest. El problema ve quan el 
traslladen a compartir habitació amb el Mateu. Dóna per suposat que és un error i quan 
es posin en contacte amb el seu fill tornarà a la seva habitació individual o potser ni tan 
sols caldrà arribar a aquest extrem perquè l’Òscar se l’endurà de tornada cap a casa. 
De moment, però l’Òscar no contesta les trucades i a ell li toca compartir habitació. 

 

MATEU- Haurem d’esperar molta estona? 

ERNEST- Ara em diràs que tens moltes coses per fer. 

MATEU- Quan acabi de berenar me’n vaig. 

ERNEST- Vol parlar dels teus pantalons. 
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MATEU- T’has tornat a queixar? 

ERNEST- Jo no dormo amb els pantalons posats.  

MATEU- No. Tu et poses els mitjons per dormir. 

ERNEST- Si no ho fes així arribaria tard a l’esmorzar. Trigo quinze 
minuts en posar-me cada mitjó. Per què ens fan esmorzar tan 
d’hora? 

MATEU- De quatre galetes i un got de llet en dius esmorzar? 

ERNEST- També li he dit que fumes. 

MATEU- Et penses que et donarà més galetes si li dius tot el que 
faig? 

 

MATEU 
En Mateu és força particular. Dirigeix la ràdio de la residència. Té 72 anys i no té 
família. Ni dona, ni fills, ni germans. Podríem dir que està sol en aquest món. Això però, 
no ha suposat mai un problema per ell. Està acostumat a viure sol i a fer la seva. A no 
ficar-se en el món dels altres i a passar desapercebut. Ha treballat tota la vida de 
vigilant nocturn en un magatzem de trastos vells. Més o menys com la residència en la 
que es troben. Diguéssim que del món coneix poca cosa més que els carrers d’aquell 
polígon. Tota la vida vivint de nit i dormint de dia. Això li ha dificultat tenir una vida de 
parella normal i per tant s’ha acabat quedant sol. Té unes petites molèsties de salut. 
Com tots els avis (pensa ell...), però tot i no dir-ho té molta por de les analítiques que 
està esperant. El Miquel, el seu antic company d’habitació ha mort i ara li toca 
compartir habitació amb l’Ernest, però per ell això no suposa cap problema. Viu i deixa 
viure és el seu lema.   

 

SO DE RADIO- “I fins aquí, l’emissió d’avui. Gràcies per 
sintonitzar un dia més “radio diàlisi”. Però abans d’acomiadar-
me, volia dedicar quatre paraules al meu amic Miquel. Un home 
solitari, lluitador i excel·lent persona. Petit de mida però de cor 
enorme amb qui he compartit habitació durant més de dos anys i 
que aquesta setmana ens ha deixat als vuitanta-tres. Tots sabem 
que d’aquesta vida ningú no marxa viu. Però quan la mort es 
passeja per la mateixa habitació, fa pensar: Per què ell i no jo? 
Potser la mort es va equivocar de llit? En Miquel era tan atent 
que era capaç de convèncer-la perquè se l’endugués a ell i no a 
mi. Sigui com sigui: Miquel, una abraçada per tu i per tots els 
companys que ens heu abandonat últimament: el Cisco, la Glòria, 
i el Carlitus. Vull compartir amb vosaltres una cançó de la que en 
Miquel me’n parlava sovint. Aquí la teniu (comença a sonar TAKE 
FIVE de Dave Brubeck) estimats, us desitjo una plàcida nit 
carregada de somnífers.” 
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ROSA 
La Rosa és la infermera encarregada de la planta. Té 34 anys i una vida plena per 
davant. Això pensen i li diuen tots. “Tu rai que ets jove i no et fa mal res”. Cada dia ha 
d’escoltar per boca d’algun avi aquest comentari. Això en el fons no seria massa 
problema si no fos perquè la Rosa té càncer. Un càncer força complicat. Ha passat per 
la quimioteràpia però no sembla que la cosa hagi evolucionat massa bé. Ella ho amaga 
en secret. Només faltaria que a sobre els avis li tinguessin pena i li diguessin: “pobreta, 
tu si que estàs fotuda”. Quan va començar a treballar a la residència era perquè els avis 
sempre li van despertar molta tendresa. Ella no va conèixer els seus. O era massa 
petita per recordar-ho. Li agradava estar a la vora d’ells. Alguns la tracten com si fos la 
seva neta, i per ella treballar aquí era construir una petita família. Una família que volia 
fer créixer amb una parella i uns nens. Tot això ara mateix però, és una càrrega. I ja no 
sap com sortir-se’n. També és cert que podria demanar la baixa, però sempre ha sentit 
dir que al càncer se’l combat amb la voluntat de viure i per aquest motiu la Rosa 
segueix treballant.  

 

SOLANGE- Tens fills? 

ROSA- No. 

SOLANGE- Però hi penses, segur. Fills, família, futur. Jo també hi 
penso en el futur, encara que el meu potser s’acabi demà. Mira 
les meves mans. Estan velles, arrugades. Ja no tenen força. Però 
quan miro enrere les recordo fortes i joves. I recordo aquell 
moment on ho podien tot. Estava segura que aconseguirien el 
que volguessin. Tots hem sentit aquesta força alguna vegada. 
(mirant les seves mans arrugades) Us he trobat tant a faltar. 
Pensava que havíeu desaparegut per sempre. Però de sobte, amb 
la mort del meu marit, torno a sentir les mans fortes. No sé 
perquè, ni quan durarà. De fet no sé ni perquè t’estic explicant 
tot això. Deus pensar que soc una altra vella estrambòtica que 
repapieja. (s’atura) Quants anys tens? 

ROSA-  Trenta-dos. 

SOLANGE- Quan era com tu no vaig saber aprofitar aquella força, 
m’entens? De jove no en saps res de tot això, ni tan sols penses 
que un dia t'acabaràs fent gran.  

ROSA- És part de la vida, alguna cosa bona deu tenir. 

SOLANGE- Fer-se gran? Doncs, sí. M’ha servit per adonar-me que 
només he deixat que les coses passessin de llarg. Per això no vull 
anar a casa de la meva filla. Perquè em sento viva un altre cop. 
Potser només em durarà uns mesos. Però mentre senti que tinc 
fortes les mans no deixaré que ningú es faci càrrec de mi. Soc 
vella, però estic molt viva.  
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TEXT DEL DIRECTOR 

 

 

Què farem amb els nostres pares quan es facin grans? Què faran els nostres fills amb 
nosaltres quan siguem vells? Aquestes preguntes en ronden pel cap des que la meva 
àvia ens va deixar.  

 

Vivim en un mon fascinat per la joventut. És descarada, arrogant, vivaç, i sense 
arrugues i té a favor la voluntat del temps. Quan un nen petit tot i els seus esforços no 
aconsegueix expressar allò que vol i camina de manera lenta i vacil·lant ens fa riure i 
desperta en nosaltres una paciència infinita. Quan un dels nostres avis arrossega els 
peus amb esforç pel passadís de casa i s'entrebanca amb les paraules aquella infinita 
paciència es converteix de sobte en un desànim carregat d'impotència. 

 
Vaig decidir atorgar una personalitat descarada, arrogant i vivaç, malgrat les arrugues, 
als nostres protagonistes i n'ha sortit una comèdia sobre l’amistat i les ganes de viure. 

 

Estic segur que la meva avia Solange riuria per sota del nas i amb la boca tancada per 
no perdre les dents si pogués tornar a seure a la platea. 

 

Va per tu iaia. 
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LES ANTONIETES  

 

Les Antonietes, pretenem reflexionar sobre l’home i el món que ens envolta. 
 
L’any 2009 Les Antonietes ens presentem davant dels espectadors catalans amb El 
mal de la joventut de Ferdinand Brückner, un text existencialista i desesperançador de 
l’Alemanya d’entreguerres que ressona dins nostre com un text totalment contemporani 
que s’avança a la crisi que ara mateix ens domina a tots. Aquest muntatge l’estrenem a 
la Sala Muntaner i es pot veure a continuació a la Fira de Teatre de Tàrrega, Girona i 
Vic.  
 
L’any 2011 decidim aportar una mica d’optimisme produint Molt soroll per res de 
William Shakespeare. Proclamació de llum i vida, estrenada, també, a la Sala Muntaner 
i amb gira per Catalunya durant l’any 2012. 

L’any 2013, ens decidim per Stockmann, una personal versió d’Un enemic del poble 
d’Henrik Ibsen. Vam estrenar aquest muntatge a la Sala Muntaner l’any 2013 i degut al 
seu èxit hi vam tornar la temporada següent; el mes de juny del 2014. A més a més 
vam completar una gran temporada amb una gira per Catalunya, Madrid, València i 
Balears. 

Aquell mateix any 2014, compaginat amb Stockmann, Les Antonietes troben temps 
entre funció i funció per produir Vània d’Anton Txèkhov. Aquest text estrenat i prorrogat 
a l’Espai Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc, encara va tenir forces per ser exhibit al 
Maldà i esgotar totes les localitats a la venda durant tres setmanes. Vània fa gira per 
Catalunya durant la tardor del 2014. 

El 29 d’octubre del 2014, Les Antonietes creen Shake-Spirit, l’espectacle de cloenda 
del Festival Shakespeare. Es tracta d’un muntatge creat durant una setmana de 
workshop intens i que només pot ser vist un sol dia, el de l’estrena. Un espectacle que 
reuneix una trentena d’artistes de la dansa, el teatre, la música, la pintura i el circ. 

El 29 de gener del 2015, estrenem Somni Americà, Un espectacle sorgit de la 
col·laboració entre el Teatre Lliure i Les Antonietes. L’Oriol Tarrasón dirigeix un 
espectacle d’autoria pròpia, inspirat en els més grans dramaturgs americans (T. 
Williams, A. Miller, E. O’Neill entre d’altres) amb la voluntat de reflexionar sobre la 
influència de la necessitat d’assolir l’èxit en la nostra societat. I com la persecució 
inflexible d’aquest axioma provoca més tristesa que felicitat. Un espectacle que pretén 
donar veu a tots els desarrelats que poblen la nostra terra i que massa fàcilment se’ls 
titlla de perdedors. 

El 6 de novembre del 2015 estrenem Un tramvia anomenat desig de Tennessee 
Williams a la Sala Planeta dins el festival Temporada Alta. Posteriorment va fer 
temporada a la Sala Muntaner de Barcelona i gira per Catalunya. 

El Novembre del 2016 estrenem Mambo al Maldà. El primer espectacle d’autoria pròpia, 
escrit i dirigit per l’Oriol Tarrason. Espectacle en gira pel Districte Cultural de la ciutat 
de Barcelona, per la tardor de 2019.  
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2017 és l’any en que la companyia es tanca a cuinar diferents projectes i preparar-se 
pel que serà la nova etapa com a companyia i com a productora, i amb la pròxima 
celebració dels 10 anys de trajectòria.  

Al febrer del 2018, es re-estrena FUCK-IN-PROGRESS al TNC, espectacle de dansa 
dirigit pel Jordi Cortés, amb producció de Raül Perales.  

El 4 d’abril del 2018, la companyia estrena Sis Escenes d’un Matrimoni, de Bergman, 
aquesta vegada sota la direcció de la Marta Gil Polo, al Teatre Akadèmia, fent 
temporada fins el 29 d’abril i gira durant la tardor passada, per Catalunya.  

El 30 de maig del 2018 estrenem Othello a La Seca Espai Brossa, fins el 24 de juny. 
Una adaptació a tres personatges que posteriorment fa temporada a la Villarroel del 30 
d’octubre a l’11 de novembre del 2018 i es prepara per fer gira durant la primavera i la 
tardor del 2019. 

El 28 de novembre del 2018 presentem Kiss me Love, un text de l’Oriol Tarrason, en 
lectura dramatitzada a la Sala Beckett de Barcelona.  

El passat 2018 ha estat un any de reconeixements per la producció Othello, amb les 
nominacions als Premis Teatre Barcelona i als Premis Butaca, i ara recentment, també 
als Premis BBVA.  

La companyia està formada pel director, dramaturg i actor Oriol Tarrasón, l’actriu 
Annabel Castan, el productor Raül Perales i el gestor cultural Eduard Arderiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



	13	

L’EQUIP ARTÍSTIC 
 
 
 

ORIOL TARRASON. DIRECTOR  

Actor, director, dramaturg i membre de Les Antonietes. Llicenciat en Art dramàtic per 
l’Institut del Teatre de Barcelona.  

En el món de la direcció teatral, funda la companyia Cecilia Bonn amb qui du a terme 
els espectacles: El punxó siamès i Sota l’escorça com a autor i director. I posteriorment 
assumeix el rol de director artístic de Les Antonietes, dirigint des de llavors els 
següents espectacles: El mal de la Joventut de Ferdinand Bruckner; Molt soroll per res 
de W. Shakespeare; Stockmann de Henrik Ibsen; Vània d’Anton Txèkhov; Somni 
Americà d’Oriol Tarrason; Un tramvia anomenat desig de Tennessee Williams; Mambo 
d’Oriol Tarrason i Othello, de W. Shakespeare. També ha dirigit per focus l’espectacle 
Mares que s’ha pogut veure al Teatre Condal.  

Com a actor treballa regularment en diversos espectacles de la cartellera de Barcelona: 
J.R.S. de O. Egea sota la direcció de Manel Dueso i estrenada al Teatre Romea. Romeu i 
Julieta de W. Shakespeare dirigit per Josep Maria Mestres i estrenada al Teatre Lliure. 
La Chatte sur le toit brûlant de T. Williams al Théâtre de la Main d’Or. Ran del Camí d’A. 
Txèkhov dirigida de Joan Castells al Teatre Nacional de Catalunya. L’Estiueig de C. 
Goldoni dirigida per Sergi Belbel al Teatre Nacional de Catalunya. Pluja Seca de J. Cabré 
dirigida per Joan Castells, al Teatre Nacional de Catalunya. A la jungla de la ciutat de B. 
Brecht dirigida per Ricard Salvat i estrenada al Mercat de les Flors  

També treballa com a actor per a la televisió on protagonitza vàries sèries com la 
reconeguda Los misterios de Laura (TVE), Seis hermanas (TVE) o  Tornarem (TVC), 
guanyadora del Premi Gaudí a la millor Tv-movie.  

 

IMMA COLOMER – SOLANGE 

 

L’actriu ha desenvolupat una carrera molt extensa tan en el teatre com en el cinema i la 
televisió, i ha dirigit nombrosos espectacles. Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut 
del Teatre de Barcelona, va ser cofundadora de la Companyia Els Comediants (1973, 3 
anys) i cofundadora del Teatre Lliure (1976-1986). Aquest 2017 els Premis de la Crítica 
l’han reconeguda amb el premi honorífic: Premi Gonzalo Pérez de Olaguer 2016.  
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Al teatre l’hem vist, com a actriu a Qui bones obres farà, a partir de textos de Txèkhov, 
(dir. Pep Tosar. TNC, 2016); Prime Time, de Núria Casado (dir. Oscar Sánchez. Teatre 
Escorxador, 2016); Allò de què parlem roman inexplicat, de Thomas Bernhard, 2013 
(dir. Pep Tosar. Grec Festival, 2013), Una vella, coneguda olor de Josep M. Benet i 
Jornet (dir. Sergi Belbel. TNC-CAET, 2011); Els cal·lígrafs de Núria Perpinyà (dir. Oscar 
Sánchez. 2010); Vida privada de J.M. de Sagarra (dir. Xavier Albertí. Teatre Lliure, 
2010); La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, adaptació de Josep M. Benet i Jornet 
(dir. Toni Casares. TNC, 2007), entre altres. També ha firmat diversos muntatges com 
a directora, com Penso en yu (Sala Beckett, 2015); La màgia d’en Calders, (Teatre 
Akadèmia 2014-15); La paraula a la boca, evoca (Setmana de la poesia, 2013) o 
Afterplay de Brian Friel (Teatre Lliure, 2013), entre moltes altres. A la televisió l’hem 
vist, entre altres a Vendelplà (dir. Lluís M. Guëll, 2005-2011); Crematorio (dir. Jorge 
Sánchez Cabezudo, 2010); Hospital central (dir. Jacobo Rispa, 2005); Comisario, (dir. 
Paino, 2005). I al cinema, entre moltes d’altres, Frágil (dir. Juanma Bajo Ulloa); La 
memoria y el perdón (dir. Giorgo Catani) i Nosotras (dir. Judith Colell). 

 

QUIMET PLA – ERNEST 

 

Cofundador del grup de teatre Comediants, 1972. Durant 15 anys participa a totes les 
produccions de creació col·lectiva del grup. D’aquesta trajectòria artística en destaquen 
reconeixements com: Premi Ciutat de Barcelona, Premi Nacional de Teatre i Creu de 
Sant Jordi.  
El 1996 crea companyia  juntament amb Núria Solina (Teatre Tot Terreny) amb 
produccions d’espectacles  de teatre de creació pròpia per adults, infantils i de carrer. 
Destacar darrerament l’espectacle TRAVY  (teatre Lliure, 2018)  amb els seus fills Diana 
i Oriol.  
Com actor de teatre contractat, ha treballat a les ordres de directors com: Frederic 
Roda, Sergi Belbel, Carles Alfaro,  Jordi Coca, Beth Escudé,  Toni Casares,  Antonio 
Calvo, Albert Mestres,  Josep Mª Mestres, Lluis Homar,   A mes d’una trajectòria 
considerable en cinema i televisió. 
La seva formació com  a actor basada en l’expressió corporal a cavall entre la 
“Commedia dell’Arte” i tècniques de Circ, te influencies de corrents diverses degudes a 
treballs de col·laboració  i cursets amb: Colombaioni (Itàlia),  Ernie Martin de “Actor’s 
Estudió” de Nova York, Eugenio Barba de l’”Odin theatre” (Dinamarca),  Dario Fó 
(Itàlia), Bread and Puppet (EEUU) Teatre No (Japó), Teatre Balinès, Leo Bassi, Carlo 
Bozzo.  
A l’any  2007 rep el premi “Serra d’Or” per la seva trajectòria artística. 
 
El 2015 Teatre Tot Terreny  rep al Premi de la Crítica per la producció de RAGAZZO 
interpretada per Oriol Pla Solina.  
 

 



	15	

PEP FERRER – MATEU 

 

Començà amb La Cantant Calva de Ionesco al 1977 a Terrassa. Estudis d'interpretació a 
l'Institut del Teatre de Barcelona (1981-83). 
Treballs en teatre amb directors com Mario Gas, Paco Mir, John Strasberg, Imma 
Colomer, Konrad Zschiedrich, Calixto Bieito, Lluís Homar, Fabià Puigcever, Pere 
Planella, Pep Pla. 
En produccions al Teatre Lliure, Focus, Teatre Nacional de Catalunya, Vania, Bitò 
Produccions, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Grec Festival de 
Barcelona, Centre d'arts Escèniques de Terrassa. 
En peces de Shakespeare, Txèkhov, Brech, Ibsen,  Arthur Miller,  Harold Pinter, Albert 
Camus, Edward Albee, Àngel Guimerà. 
Calígula d'Albert Camus i Un Fràgil Equilibri d'Edward Albee dirigides per Mario Gas, 
After Play de Brian Friel, Penso en Yu de Carole Fréchette dirigides per Imma Colomer, 
La Banqueta de  Gérald Sibleyras dirigit per Paco Mir i Ofici de Tenebres a la Sala 
Beckett dirigida per Joan Anguera, són els seus últims treballs en teatre. 
A televisió personatges protagonistes a TV3 en Secrets de família, La memòria dels 
Cargols, Temps de Silenci, El cor de la ciutat, Quico el progre i a TVE a Amar en 
tiempos revueltos (4º temporada), Cuéntame como paso (temporades de la 10 a la 17).  
Ha a participat en Nit i Dia, Merlí a TV3. També col·laboracions en diferents sèries 
capitulars a Tele 5 com Se quién eres, Antena 3 i H a Netflix. 
En cinema col·laboracions en Blanca Nieves, Mejor Imposible, Lo mejor que le puede 
pasar a un cruasan, Un Plaer indescriptible, Cerca de tu casa. 
 

 

ANNABEL CASTAN - ROSA  

 

Actriu i membre de Les Antonietes. Diplomada en Art Dramàtic pel Col·legi del Teatre 
de Barcelona.  

Al 2007 crea la companyia Les Antonietes i participa com a actriu i productora en tots 
els muntatges: Magnòlies negres sota la direcció d’Oriol Tarrasón. L’aigua a partir de 
l’obra de Jesús Moncada dirigida per Xicu Masó i estrenada al Teatre Alegria de 
Terrassa, participa al Festival de Temporada Alta i fa temporada a la Sala Muntaner de 
Barcelona. El Mal de la Joventut, Molt soroll per res, Stockmann dirigits per Oriol 
Tarrasón i estrenats a la Sala Muntaner. Vània, estrenat a l’Espai Lliure del Teatre Lliure 
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de Montjuïc i dirigit per Oriol Tarrasón. Somni Americà, dirigit per Oriol Tarrasón, 
producció del Teatre Lliure. Un tramvia anomenat desig, dirigit per Oriol Tarrasón, 
estrenat al Festival Temporada Alta. Othello, dirigit per Oriol Tarrasón, estrenat a La 
Seca espai Brossa. 

Combina el treball amb la companyia amb altres muntatges teatrals com: Doble contra 
senzill de Maria Barbal dirigida per Miquel Górriz. Mequinensa de Jesús Moncada sota la 
direcció de Xicu Masó i estrenat al Teatre Nacional de Catalunya. Pedra de Tartera de 
Maria Barbal dirigida per Lourdes Barba al Teatre Nacional de Catalunya.  

Formació de dansa clàssica i contemporània a l’escola Àrea de Barcelona. Forma part de 
la Cia Jordi Cortés – Alta Realitat amb la que participa en els espectacles de dansa: 
Fósil, estrenat al CDN de Madrid i Fuck-in-progress estrenat al festival Grec. 

 

JOANA MARTÍ. ESCENOGRAFIA I VESTUARI 

Llicenciada en art dramàtic en l’especialització d’Escenografia per l’Institut del teatre, 
porta combinant projectes en les arts escèniques i en l’àmbit audiovisual, des de 2005. 
Com a escenògrafa i figurinista darrerament ha participat en els següents projectes 
entre els anys 2017 i 2018: 

L’omissió de la família Coleman. Direcció de Claudio Tolcachir (Teatre Principal de 
Girona. Festival Temporada Alta i Teatre Romea 2018.) Othello. Cia. Les Antonietes. 
Dir. Oriol Tarrason (La Seca Espai Brossa. Sala Villarroel 2018.) Escenes d’un 
matrimoni. Cia Les Antonietes. Dir. Marta Gil. (Teatre Akadèmia 2018.) Ocaña, 
Königin der Ramblas. Escrita i dirigida per Marc Rosich (Neuköllner Oper, Berlin 
2017.) Àries de reservat. Escrita i dirigida per Marc Rosich (Temporada Alta 2017, La 
Seca Espai Brossa.) My baby is a queen. Cia. Malumaluga (Festival Grec 2017 i TNC.) 
Utopia. Cia. Ignífuga (Festival Grec 2017.) La flauta màgica. Dirigida per Marc Rosich 
(Conservatori del Liceu 2017.) Esquerdes parracs enderrocs. Dirigida per Carles 
Santos i Jordi Oriol (TNC 2017.) Perseguidors de paraules. Escrita i dirigida per Marc 
Artigau (TNC 2017.)  

Ha treballat també com a ambientadora de vestuari i auxiliar de vestuari a 
llargmetratges com: El fotógrafo de Mathausen (2018), La Maternitat d'Elna 
(2016), Laia (2016) o  Emerald City (2015.) 

 

TXUS GONZÁLEZ. CARACTERITZACIÓ 

Professional en caracterització amb més de 26 anys d'experiència demostrada en el 
sector audiovisual i les arts escèniques. Estudis cursats a Espanya (Las Palmas de Gran 
Canària, Madrid i Barcelona) i també a UK (Londres.) 

En Teatre i Òpera, cal destacar treballs al Gran Teatre del Liceu de Barcelona des de 
l'any 2008 i al Festival de Peralada des del 2007. Creació i realització de la 
caracterització del musical Molt soroll per no res, amb direcció de Àngel Llàcer, el 
2015 i reposició en el 2016, al Teatre Nacional de Catalunya; treball pel qual va ser 
nominat als premis Butaca. Cal esmentar també alguns treballs per a companyies de 
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teatre, dansa i òpera de Catalunya, com Alta Realitat i Òpera de Butxaca, i treballs a 
Noruega pel Teatre de la ciutat de Alesund. 

A TV, més de 6 anys treballant en Gestmusic per a diferents formats de programes 
d'entreteniment (Operación Triunfo, entre d'altres) i diversos anys en sèries de tv 
(Polseres Vermelles, de Pau Freixas) i telemovies (De la Ley a la Ley, de Silvia Quer.) 

En cinema, treballa en múltiples produccions nacionals i internacionals, tant com a cap 
d'equip (Cerca de tu casa, d'Eduard Cortés), com a segon i encarregat a figuració; 
això li ha significat arribar a estar nominat dues vegades als premis Gaudí, rebent un 
premi Gaudí pel film El Bruc, i una candidatura per als Goya. Diversos anuncis per TV, 
com Casa Tarradelles o Estrella Damm, completen el seu CV com a professional en 
maquillatge i perruqueria.  

 

IÑAKI GARZ. IL·LUMINACIÓ 

Il·luminador i col·laborador de Les Antonietes. 

Participa en els projectes de Les Antonietes des del 2009. Ha dissenyat les llums dels 
espectacles Molt soroll per res, Stockmann, Vània, Somni Americà, Una tramvia 
anomenat desig, Mambo i Othello. També ha fet de tècnic durant les gires de tots els 
espectacles de la companyia. 

El 2006 s’incorpora a treballar a la Sala Muntaner com a tècnic de llums i so. El 2011 
comença a treballar al Centre Cívic Zona Nord com a encarregat de la part tècnica de 
l’espai. Mentrestant segueix dissenyant llums per espectacles d’altres companyies com 
ara la Cia. Txalo.59 

 

JOAN GASTÓ. FOTOGRAFIA I VIDEO 

Graduat Superior a l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) en 
l’especialitat de direcció de fotografia. Amplia coneixements a l’Escola Nacional de 
Cinema i Teatre de Polònia (PWSFTvIT) durant una estància de dos anys en la mateixa 
especialitat. 

Ha treballat en l’àmbit del cinema i vídeo per a diferents productores i associacions com 
Barberà Films, Ikiru films, ONCE o la Fundació Elser. 

Responsable de la imatge en videoclips de Warner Music Spain (Arianna Puello), sello 
Crudo (Nomah), i vídeos comercials per Oriol Balaguer entre d’altres, així com 
curtmetratges i peces audiovisuals. 

Desenvolupa paral·lelament projectes de fotografia comercial i de retrat. Col·labora amb 
Les Antonietes des de 2014 en la gravació de les obres i del material de promoció 
audiovisual. 
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ASSAD KASSAB. DISSENY GRÀFIC 

Llicenciat a la Universitat de Belles Arts de Cuenca. 

Col·labora amb Les Antonietes des del 2009 dissenyant les escenografies i els cartells 
dels espectacles. 

Compagina les arts plàstiques amb el disseny gràfic, l’escenografia i la fotografia, 
disciplines sempre vinculades al teatre. Ha realitzat nombroses exposicions i les seves 
obres formen part de fons com el de la Fundació Antonio Pérez, de Cuenca. 

Ha treballat durant nou anys per l’ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic) de València i 
és responsable de la seva imatge corporativa. També ha col·laborat amb altres escoles 
com la EMT (Escuela Municipal de Teatre de Silla) i amb companyies com La Dependent, 
La Pavana, Dramaturgia 2000, Copia Izquierda, Ornitorincs i Bambalina, entre d’altres, 
fent el disseny i construcció de les escenografies i la imatge gràfica dels espectacles. 

Ha realitzat la campanya VEO (València Escena Oberta) l’any 2008, i ha rebut dos 
Premis Abril 2008 per millor cartell i millor escenografia, i és el responsable del disseny 
de l’estatueta dels Premis AAPV 2010. 

 

RAÜL PERALES HARO. PRODUCTOR 

Barcelona, 1976. Graduat en Interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona. 
Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona. Beca Erasmus a la Ludwig 
Maximilians Universität de Munic. Postgrau de Realització Audiovisual a la Universitat 
Ramon Llull (Barcelona.) 

Productor executiu freelance, amb visió creativa i estratègica, amb més de 30 
produccions des del 2003, entre espectacles en viu i projectes de cinema i audiovisual. 

Col·labora amb Les Antonietes des de maig del 2017.  

Treballa per a directors i coreògrafs com Isabel Coixet, Eduard Cortés, Ferran Audí, 
Ester Nadal, Alberto Velasco, Germana Civera, Lluís Soler, Raimon Molins, Damián 
Muñoz, Marta Domingo o Jordi Cortés, entre d’altres; i amb entitats com TVC, Teatre 
Lliure, TNC, CDN, Mercat de les Flors, Festival GREC, Temporada Alta o Festival de 
Otoño, entre d’altres. 

Gestor cultural i manager de les entitats Alta Realitat (2003-2015) i Associació 
Kiakahart (2012-2015.) Actualment col·labora amb diferents artistes i companyies de 
dansa i teatre com a productor i manager, com per exemple els coreògrafs Sebastian 
Garcia Ferro, l’artista creadora LaseñoritaBlanco o la productora Òpera de Butxaca i 
Nova Creació. 

Professor a diferents entitats com Eòlia i Barcelona Activa. Soci del centre de creació La 
Caldera Les Corts.  
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LES ANTONIETES FEM 10 ANYS 

 

 

L’any 2008  l’Annabel Castan, la Maria Ibars i un servidor, l’Oriol Tarrasón, ens posem a 
la recerca de set actors per poder muntar “el mal de la joventut” de Ferdinand 
Brückner. Estem decidits a apostar per una manera personal de fer teatre. Una aposta 
gairebé impossible: teatre de repertori amb una companyia estable independent i de 
petit format. Un projecte que només s’entén per la joventut del nostre grup i les ganes 
de fer teatre. Així van néixer Les Antonietes. Hem crescut, hem canviat, han passat 
cares noves i moltes coses en aquests deu anys però fidels a la nostra idea seguim 
investigant noves dramatúrgies per seguir fent els autors de sempre. Shakespeare, 
Txèkhov, Ibsen, Tennessee Williams entre d’altres. Arriscar malgrat l’error, encertar 
malgrat el risc. Aquesta és la filosofia de la nostra companyia. Celebrar aquest 
aniversari fent “Othello” amb només tres personatges n’és la mostra. 

Les Antonietes comencem el 2018 una nova etapa amb la que sense abandonar el risc 
i el compromís artístic volem obrir-nos a nous i apassionants camins. Però com tot 
camí, encara està per fer i us convidem a compartir-lo amb nosaltres.  

Volem donar les gràcies de tot cor al meravellós grup d’actors amb qui hem compartit 
aquest fragment de la nostra vida, a tots els tècnics, a les sales i als espectadors, per 
haver confiat en el nostre projecte. 

Ens veiem dalt dels escenaris. 
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RECULL DE PREMSA PRÈVIA 

 

 

Algunes de les crítiques del darrer espectacle, Othello:  

Última Hora (Mallorca) - Madò Pereta 
Una obra en què sa manipulació, sa mentida, s’enveja, es racisme, sa violència, es 
menyspreu, s’odi, sa gelosia i es masclisme hi són presents. Una gran tragèdia d’amor 
mal entès. Vaig sortir commoguda! Quan ho vaig haver paït, vaig arribar a sa conclusió 
que aquest Otel·lo és es millor que he vist mai. Vull que venguin a Mallorca, perquè val 
la pena tornar-lo a veure.  
 
 
Regió7 - Toni Mata 
Una ‘fake new’ del segle XVII molt contemporània. 
 
 
On Barcelona - José Carlos Sorribes 
Así se destila Shakespeare.  
Oriol Tarrasón deja otra gran muestra de su capacidad para ir a la esencia de los 
clásicos. 
 
 
EspectáculosBCN  
Un imperdible «Othello», de la mà de Les Antonietes. 
 
 
Recomana.cat - Iolanda G. De Madariaga 
Magnífica i incisiva síntesi. 
 
 
Recomana.cat - Toni Polo 
L’essència de Shakespeare 2.0. 
 
 
Teatrebarcelona - David Elfa Novoa 
Brillant adaptació Shakespeariana. 
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www.lesantonietesteatre.com  
lesantonietes@hotmail.com  

 
 

https://twitter.com/lesantonietes  
https://www.facebook.com/les.antonietes   

https://www.youtube.com/channel/UCXHNFjBf74pP5TeaJ9Spd_A 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producció: Raül Perales 

raul.perales.haro@gmail.com  

Tel: 636756491 

 

 

 

 


