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ELS GOSSOS
Escrita i dirigida per Nelson Valente

“Cuatro interpretaciones

sobresalientes a la altura de
un texto brillante. ¡Corran!”.

“Bon text, bons intèrprets i
una direcció funcional. La clau
de l’èxit. Carai si val la pena!”.

Sergi Doria, ABC

Santi Fondevila, Diari Ara

“Mercè Aránega ofrece de

“A partir d’un text intel·ligent,
a ‘Els Gossos’ gaudireu d’un
repartiment de luxe. Els quatre

nuevo un recital de registros”.

Juan Carlos Olivares,
La Vanguardia

actors ens regalen moments
realment excepcionals”.

Neus Mònico, Teatre Barcelona

“El argentino Nelson Valente
presenta su tercera función
en Barcelona con cuatro
estupendos intérpretes”.

Marcos Ordóñez, El País

“Amb ‘Els Gossos’ surts del
teatre amb la sensació d’haver
gaudit d’una molt bona funció”.
Andreu Gomila, El Temps de les Arts

Torna l’èxit de la
temporada 2020-2021
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El dia del seu quaranta aniversari,
el Ramon té una experiència fugaç
però demolidora: durant el seu trajecte habitual en metro, un desconegut li somriu i li diu alguna cosa a cau
d’orella. Ja a casa, durant la festa,
aquella llavor germinarà i acabarà
bombardejant la “suposadament”
assentada vida familiar, malgrat els
esforços del Ramon per mantenir la
unió amb i entre els seus éssers estimats.
L’Albert, l’Emili i l’Alicia, confortablement acomodats en les seves
pors, es veuran abocats a revisar
certs plantejaments que convertiran la seva plàcida llar en un camp
de batalla, mentre el Ramon, es descobreix capaç de la seva major heroïcitat: atrevir-se a mirar des de la
consciència.

ELS GOSSOS
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Acostuma a passar que una persona vulgui
canviar la seva vida i no ho sàpiga. I poden
passar molts anys sense que aquest desig surti
a la llum. Llavors, una trobada inesperada,
un detall sense importància, un esdeveniment
aparentment casual serveixen com a detonadors
d’una crisi que posarà en joc tots els aspectes de
la vida. No hi ha marxa enrere. Les preguntes
són ineludibles: Aquesta és la vida que vull?
Quan la vaig escollir? Algú m’ha preguntat si és
així com vull passar els dies que em queden en
aquest món?.
El miracle es produeix quan els interrogants
són tan poderosos que sobrepassen la persona
en crisi i s’expandeixen, com el foc, d’un cos a
l’altre.
Una celebració familiar destapa un laberint
de secrets enterrats en l’ànima fosca de
la quotidianitat. Històries d’amors, odis i
ressentiments, gravats en les mirades dels
gossos de la infantesa que ara es projecten al
present. Secrets del cor. Records distanciats
pel temps. Què som? Què hem fet? De què tenim
por? Per respondre aquestes preguntes, un pare
recorre a fets del passat que, molts d’ells ni tant
sols van succeir. Una mare es retreu a sí mateixa
tot allò que no es va atrevir a fer. Una parella
jove es victimitza com si la vida que porten
junts fos la única opció. Els gossos s’endinsa en
qüestions que afecten tota la humanitat.
— Nelson Valente
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Diu l’autor...

Autor i director — Nelson Valente
Traductor — Joan Negrié
Ajudant de direcció i regidor — Pau Ferran
Escenografia i vestuari — Albert Pascual
Disseny de llums — Guillem Gelabert
Producció — Eloi Isern
Premsa i comunicació — Mariona Garcia
Fotografia i disseny gràfic — Albert Rué

Repartiment
Alícia — Mercè Aránega
Ramon — Pau Ferran
Albert — Joan Negrié
Emili — Albert Pérez

Una producció de la Sala Trono
amb la col·laboració del Festival Grec de Barcelona.
Estrena a l’octubre del 2020 a La Villarroel.
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Fitxa artística

“Nelson Valente és un especialista
en congelar somriures.
Té una habilitat especial per dur
l’espectador per on vol”.

del reflex que provoca la situació
dramàtica”.

Xavi Pardo, Rac 1

Jordi Bordes, Recomana.cat

“Divertida i reflexiva, provoca
una reflexió en el públic que
sortirà del teatre pensant si la
seva vida el fa feliç”.

“Creieu-me si us dic que aneu al
teatre a divertir-vos i possiblement
veureu que la felicitat és molt més a
prop del que pensem”.

Silvia Moreno, Teatre Barcelona

Francesc Esteve, Teatre Barcelona

“Res seria el mateix sense les
actuacions de Sandra Monclús,
Albert Pérez i Joan Negrié... però
sobretot de Mercè Arànega”.

“Teatre-teatre. Només paraula,
ben escrita, ben presentada i ben
interpretada. What else? Una obra
per a perdre la por a la Cultura i
animar-se a anar al teatre!”.

Carles Armengol, Teatre Barcelona

“Atrapa el públic i el deixa amb
el somriure fred per l’amargor

Teresa Petit, atelobaixat.com

“El repartiment funciona a la

perfecció i estableix una bona
complicitat des del començament.
Joan Negrié i Mercè Arànega, tots
dos impecables”.

“Una proposta sobre l’acceptació
de la infelicitat, explicada amb
un sentit de l’humor tan fosc com
enginyós, que aconsegueix divertir i
incomodar a parts iguals”.

Gemma Moraleda, somnisdeteatre.com

Ivan F. Mula, Teatre Barcelona

“Mercè Arànega, potser en el seu últim
paper, se celebra a sí mateixa amb un
desplegament de talent gens comú, un

ritme precís en el dir i un magnetisme a
prova de bomba. Celebrem Mercè Arànega
i celebrem Els gossos!”.

Xavi Pijoan, Teatre Barcelona

“La màgia de l’espectacle rau en la
quotidianitat (tan argentina) del text
i la posada en escena, i les superbes
interpretacions de Sandra Monclús, Mercè
Arànega, Joan Negrié i Albert Pérez”.
Andreu Rami, Teatre Barcelona

“Es tracta d’aquella mena de comèdia que quan
ja et té encerclat , et congela el somriure. I ho
fa amb prou talent com per a que encara surtis
content del teatre, malgrat el petit infern
quotidià en el qual t’ha ficat”.
Ramon Oliver, Recomana.cat
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La crítica ha dit...

“El millor d’aquesta obra que mereix
no passar desapercebuda és l’exhibició
actoral i l’habilitat de l’autor per
portar l’espectador allà on vol”.
Pep Vila, Recomana.cat

“Gran feina dels quatre actors que saben

trobar el punt ambivalent fusionant
excel·lentment la part còmica amb la més
dura, molt ben dirigits pel mateix autor que
aporta el ritme adequat pel seu text”.

David Elfa, Teatre Barcelona

“La hora y media transcurre como un suspiro,
porque nadie sabe en qué va a derivar esa familia
sin rumbo, con personajes que transmiten desde
la carcajada hasta la amargura destacando la
estupenda actuación de los cuatro intérpretes”.
Jose R. Palomar, diariocritico.com

Juan Carlos Olivares,
La Vanguardia

Terremoto en el salón
Nelson Valente es un autor de interiores. Sus comedias dramáticas transcurren entre las paredes que resguardan a las personas
de las inclemencias exteriores. Parapetos físicos que no protegen
de las sacudidas del ánimo a seres presos de sus rutinas, hastiados. En esa rueda de hámster el autor les concede un instante de
esperanza disruptiva y al público un sobresalto. Mientras gira la
rueda de la nada su teatro juega a la comedia. Los espectadores
ríen tranquilos de esas tristes existencias de asados domingueros
(El declive) y aniversarios de cumpleaños (Els gossos) que sólo
son ocasiones para repetir las mismas conversaciones intrascendentes.
Nadie se sale del guion hasta que alguien decide saltarse las reglas
no escritas del dejar pasar y rompe esa cómoda farsa en pedazos.
El fin de la comedia deja al público con el pie cambiado, desarmado ante la tormenta de verdades que se desencadenan a continuación. Ese es uno de los grandes logros de sus textos: el brusco
cambio ambiental que se instala en la sala. Es lo que pasa en La Villarroel cuando el personaje de Sandra Monclús –¡qué bien administra la tensión de quien calla!– decide romper su largo silencio
para explicar qué le ha pasado en el metro. Un encuentro con un
clochard con suficiente impacto para cuestionarse su vida hasta el
momento.
Después de El loco y la camisa y El declive, ambas presentadas en
Barcelona con miembros de su compañía argentina, Valente ha
elegido un reparto local para la adaptación catalana de Los perros. Una alianza por la que ya han pasado otros autores-directores argentinos, como Daulte, Tolcachir o Veronese, y que suele
funcionar, como ocurre en este montaje. Ayuda por un lado la reconocida atención que el teatro argentino presta a la naturalidad y
complejidad interpretativa, y por el otro, un elenco más que sólido
que además de la Monclús, cuenta con Mercè Arànega, Joan Negrié y Albert Pérez. Qué difícil hacer de hombre corriente que solo
recuerda a sus perros.
Para cada uno el autor reserva una escena de lucimiento y de rotura de la cáscara, y cada uno de ellos la aprovecha a fondo, aunque
la Arànega ofrece de nuevo un recital de registros para una criatura que podría ser la Martha de clase media-media de ¿Quién teme
a Virginia Woolf? La sorpresa es Joan Negrié, entregándose hasta
el catártico vómito a un carácter que parece no tener sangre hasta
que el fango le hace perder el equilibrio.
Juan Carlos Olivares, La Vanguardia - 14/10/2020
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“Mercè Aránega ofrece de
nuevo un recital de registros”.

Sergi Doria, ABC

Cuando la verdad se desconfina
Además de hundir la economía, el confinamiento ha reventado las
costuras psicológicas de los confinados al aflorar conflictos conyugales que las prisas y el ruido del día a día camuflaban.
Nelson Valente sabe mucho de eso. Sus situaciones claustrofóbicas
representan la derrota de la felicidad en el comedor de un piso. En
Barcelona se dio a conocer con “El loco y la camisa”, tragicomedia
de sofá con familia de cuatro componentes, entre ellos un locatis,
que recibe al novio de su hija el día de la petición de mano. El loco
dice la verdad que ellos pretendían disfrazar y acaba todo como el
rosario de la aurora. En “El declive”, dos matrimonios maduros
intentan matar una tarde de domingo, pero al final acaban ahogados en un intercambio de miserias.
Y es que el teatro de Valente va de la verdad que, al modo de la caja
de Pandora, se libera para dinamitar ese microcosmos supuestamente armónico que damos en llamar familia. De ahí, como afirma el dramaturgo argentino, que “la verdad esté medio prohibida
en nuestra sociedad”.
“Els gossos” conjuga las dos ideas fuerza de su autor: la felicidad
frustrada y la verdad que sale del confinamiento obligado por los
protocolos del conformismo. Laura (Sandra Monclús) celebra su
cuarenta aniversario con su pareja (Joan Negrié) y sus suegros
(Mercè Aránega y Albert Pérez). El suegro se pasa toda la comida
hablando de los perros que ha tenido, de lo listos que eran; mientras, la suegra, harta de oír siempre las mismas historias, le va
dando al morapio. Como colofón a la tediosa velada, su marido
(Joan Negrié) le regala una blusa horrorosa.
Harta de monólogos caninos, Laura confiesa que tiene un mal día:
por la mañana en el metro, un hombre con pinta de vagabundo le
susurró al oído que ella tenía una vida de mierda... Comienza la
catarsis, porque los cuatro personajes tienen vidas de mierda que
el espectador descubrirá con la incomodidad de quien asiste en la
discusión de una familia que le invitó a pasar la tarde.
Cuatro interpretaciones sobresalientes a la altura de un texto brillante. La verdad sale del confinamiento en La Villarroel. ¡Corran!
Solo estarán hasta Tots Sants.
Sergi Doria, ABC - 14/10/2020
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“Cuatro interpretaciones
sobresalientes a la altura de
un texto brillante. ¡Corran!”.

Santi Fondevila, Diari Ara

‘Els Gossos’: les mossegades d’unes vides no volgudes
Ningú com els dramaturgs argentins per escodrinyar les misèries
de la família. Nelson Valente escrivia arran de l’estrena al Romea
(2014) de la magnífica El loco y la camisa: “No existeix una bogeria
més gran que la de viure en la mentida contínua”. I potser no és
una mentida, però sí que és un autoengany de per vida el que pateixen les dues parelles d’aquesta també magnífica Gossos, que es
reuneixen per celebrar els 40 anys de la Laura.
Un dinar d’aniversari amb els sogres i el marit que arrenca amb
un ambient diria que quasi txekhovià dominat per la verborrea
estèril de l’Emili, que, com ja havia fet altres anys, explica les gràcies dels molts de gossos que han poblat la seva vida. Està clar que
l’Emili i l’Alícia són una d’aquelles parelles lligades per la força del
costum que en realitat no se suporten. El pare parla i de tant en
tant esbronca la seva dona mentre el fill intenta posar cataplasmes
a una tediosa situació i l’homenatjada seu al sofà, distant a tot,
reflexiva però amb un fals somriure als llavis. Reflexiona sobre el
que li ha dit un estrany al metro a cau d’orella. Quan es decideix
a explicar-ho, comencen el seguit de retrets i el fracàs emocional
que il·lustra la infelicitat de tots quatre. Una infelicitat en la qual
no pocs militants de la classe mitjana que treballa i treballa sense
gaudir de la vida ni de la parella es poden veure retratats.
Com a El loco y la camisa o El declivi (vista a La Villarroel), en
què ja parlava de la infelicitat de dues parelles de jubilats, Valente
domina tant el tempo com l’estructura, amb una sàvia utilització
de l’humor. Brinda a cadascun dels intèrprets un monòleg per al
seu lluïment. I tots llueixen, però Mercè Arànega brilla. Ho fa tant
quan calla amb el got a la mà, mig borratxa asseguda al sofà, com
quan mossega. I mossega fort. Bon text, bons intèrprets i una direcció funcional que revela el buit profund dels personatges sense
mica de compassió. La clau de l’èxit. Carai si val la pena!
Santi Fondevila, Diari Ara - 09/10/2020
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“Bon text, bons intèrprets i
una direcció funcional. La clau
de l’èxit. Carai si val la pena!”.

presenta su tercera función
en Barcelona con cuatro
estupendos intérpretes”.

Marcos Ordóñez, El País

La fiesta de cumpleaños
Els gossos (Los perros, traducida al catalán por Joan Negrié) está
escrita y dirigida por el argentino Nelson Valente: su tercer estreno en la barcelonesa Villarroel, que también acogió —y se reveló
entre nosotros— su comedia El loco y la camisa (2009, recalada
en el Banfield Teatro Ensamble, y boom del teatro independiente:
con nueve temporadas), a la que han seguido en clave dramática
El declive (2018) y la recientísima Los perros, en 2020. Els gossos iba a presentarse en el pasado Festival Grec, pero fue un verano accidentado, hasta que llegó al fin la pasada semana. Con un
cambio que eché de menos: Màrcia Cisteró, reemplazada por la no
menos estupenda Sandra Monclús, a la que aplaudí, entre otros
títulos, en la reposición de 4D Òptic, de Javier Daulte.
El nuevo reparto de Valente cuenta con cuatro intérpretes: Mercè
Aránega, Albert Pérez, Sandra Monclús y Joan Negrié. Alicia (Aránega) y Emili (Pérez) son los padres de Laura (Monclús), y ella,
pareja de Albert (Negrié). La escenografía y el vestuario son de
Albert Pascual. La luz, de Guille Gelabert.
¿Els gossos tira hacia comedia o hacia drama? Difícil etiquetarla.
A ratos me hizo pensar en un trabajo mitad feroz, mitad carcajada. Y con personajes a lo Delicado equilibrio, de Albee, pero ni
delicado ni equilibrio: más bien pensaría en el primer Alan Bennett (con perfume porteñocatalán). Mercè Aránega, la temible matriarca, devora todo lo que le echen: baste recordar a personajes
tan recientes y diversos como Vera en Davant la jubilació, de Thomas Bernhard, dirigida por Krystian Lupa, y Shirley Valentine, de
Willy Russell. Antes mencionaba a Albert Pérez, el padre, y me ha
vuelto a la cabeza el insólito Bennett. Quizás por partida doble,
porque el maduro Albert evoca los perros de su infancia, nombre a
nombre (Piri, Tris, Tintín, Sultán), y sospechamos que puedan ser
animales imaginados. Emili pierde recuerdos y nombres, suelta
frases tan misteriosas como “el intestino se desorienta”. Parece
un buenazo, como Albert. No pensaría yo lo mismo al verles a los
dos unidos.
Según Nelson Valente, sus dos temas preferidos como director son
la familia y la identidad. Leo luego en un artículo que viene a decir
algo así: “Entiende la familia como lo que llama ‘no vida’: el hecho
de desaprovechar la oportunidad de vivir”. ¿Nos pega arañazos la
“no vida” en la cara? Diría que sí, a menudo, a la que te descuidas.
Leo también que Valente comenzó como actor, de adolescente.
Luego se cansó de salir a las tablas, fue asistente de dirección, y
se dedicó a escribir y a dirigir. Volvió a intentar actuar, pero ya no
era lo mismo. “Actuando”, dijo a Javier Virpo, “me sentía como un
director mirando desde afuera”.
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“El argentino Nelson Valente

Alicia es amarga, vitriólica, sulfúrica: temible. Ella y Emili se llevan fatal. Oh, qué sorpresa. ¿A qué se dedican, por cierto? Alicia
no recuerda. “A ver, Emili: ¿no me acuerdo de lo que cené ayer y
pretendes que me acuerde de una vecina de hace 30 años?”. Va
creciendo la tensión como ese nubarrón negro. Vuelven los nombres: Piri, Tris, Tintín, Sultán…
Curioso: leído el texto de Valente puede parecer como el diálogo de una visita a deshora. Pero no es así. Están encerrados en la
casa. Calor o frío, da lo mismo. Vuelve la palabra “confinamiento”.
Es una palabra tan bonita como lo que dicen los cuatro intérpretes, aunque no suena como lo que parece. Ahora, mientras anochece, suena esta voz: “Me siento perdida. Todo me da vueltas en
la cabeza. No estoy bien. No estoy satisfecha. El que antes me hacía
disfrutar, ahora me parece plano, banal, horroroso. No sé por qué
hago lo que hago”.
No me olvido de los cuatro rotundos intérpretes, como si fueran
a acompañarme durante un buen rato. Me hacen reír, me hacen
pensar, consiguen que en la casa acabe entrando un poco de aire
fresco. Laura, no escuches las palabras del desconocido.
Marcos Ordóñez, El País - 10/10/2020
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Todo se dispara. Laura, la pareja de Albert, cumple 40 años. Ese día
toma el metro. Un metro que es como tantos, tantas veces. O sea,
como si esos 40 años parecieran uno solo. Pero ese día alguien le
habla. En el vagón, un desconocido se sienta a su lado y le susurra
una frase en la oreja. No la diré aquí. Una nube de angustia la sigue calle abajo. Algo estalla durante el cumpleaños. Brotan, como
pajarracos, frustraciones que han tardado mucho en asomar. Dos
preguntas van recorriendo la fiesta: ¿cuándo elegí la vida que llevo?, ¿es esta la que quiero vivir en los pocos años que me quedan?

Andreu Gomila, El Temps de les Arts

Famílies estranyes (o no)
La Villarroel ens presenta una obra de Nelson Valente, ‘Els gossos’, on tots estan farts d’ells mateixos.
Mentre els sogres i el seu marit parlen dels mateixos temes de
sempre, la Laura (Sandra Monclús) calla, asseguda al sofà. Són a
casa seva per celebrar el seu aniversari. Però no bada boca mentre
l’Emilio (Albert Pérez) i l’Alícia (Mercè Arànega) se les tenen i el
seu fill (Joan Negrié) s’ho mira amb sorna. Fins que esclata. Està
farta de sentir les mateixes històries de gossos cada vegada que
comparteixen un àpat junts. I més ara que li ha passat una cosa al
metro que l’ha deixada trasbalsada: un vagabund se l’ha quedada
mirant de prop i li ha dit que la seva vida és una merda. I si té raó?
Nelson Valente ha construït una comèdia molt del seu estil, on les
relacions familiars són sacsejades, trontollen i, al cap de no-res,
tornen allà on eren, com si a la vida fos impossible canviar res.
Si li ha sortit bé la jugada és gràcies a un quartet d’intèrprets que
saben molt bé el que fan. Quina delícia contemplar l’Arànega estarrufada al sofà amb tres copes de més! O escoltar la verborrea
de Pérez, encarnant el típic sogre pesat que només parla i mai no
escolta.
‘Els gossos’ no ens descobreix res. I podríem dir que és la típica
obra de sofà bona per passar l’estona, molt deutora del teatre d’Albee o Coward. Però també podem afirmar que segur que sortirem
del teatre fent-nos la mateixa pregunta que la Laura i amb la sensació d’haver gaudit d’una molt bona funció.
Andreu Gomila, El Temps de les Arts - 08/10/2020
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“Amb ‘Els Gossos’ surts del
teatre amb la sensació d’haver
gaudit d’una molt bona funció”.

actors ens regalen moments
realment excepcionals”.

Neus Mònico, Teatre Barcelona

‘Los Perros’: realismo inteligente a ritmo de tragicomedia
Nelson Valente, autor molt reconegut a casa nostra des de l’estrena “El loco y la camisa” (2014) a La Villarroel i “El declive”(2018),
el primer espectacle del cicle del OfflaVillarroel , entre altres, ens
torna a sorprendre amb “Els Gossos”, una obra que va néixer per
encàrrec del Festival Grec de Barcelona i la Sala Trono, però no
ha estat fins ara, a causa de la crisi sanitària del Covid-19, que s’ha
pogut estrenar a La Villarroel.
“Els Gossos” és el primer text de Nelson Valente que s’estrena
abans a Catalunya que a Buenos Aires.
De la mateixa manera que anteriors obres de Valente, “Els Gossos” parteix d’un fet quotidià en el que molts de nosaltres ens hi
podríem sentir identificats, com pot ser la celebració d’un aniversari familiar, convertint-lo en una situació grotescament teatral.
Realisme intel·ligent, amb un llenguatge proper ,enginyós i amb
doble sentit.
Nelson Valente animalitza la vida dels protagonistes fent-los actuar, metafòricament com a gossos. Uns gossos fidels i silenciosos
que obeeixen les ordres d’un amo manipulador, però quan arriba
el moment de dir prou són capaços d’ensenyar les dents i bordar
per defensar el seu espai.
A “Els Gossos” l’autor argentí ens proposa, en forma de tragicomèdia, una mirada sobre les nostres vides i la insatisfacció que hi
trobem en elles, provocant una sèrie de preguntes, dubtes, inconformitats, retrets, angoixes i reflexions, com possiblement molts
de nosaltres ens hem fet al llarg de la nostra vida.
Preguntes com, qui soc?, és això el que realment vull?, m’agrada el
que sóc?, és així com vull passar el meu temps?
Reflexions sobre el valor de la nostra llibertat, el desgast emocional en les nostres relacions, les obligacions que hem anat adquirint al llarg dels anys i les pautes que ens han dit que hem de seguir
perquè així és com ha de ser o s’ha de fer.
A part d’un text intel·ligent a “Els Gossos” gaudireu d’un repartiment de luxe. Mercè Arànega, Albert Pérez, Sandra Monclús i
Joan Negrié ens regalen moments realment excepcionals. Brutals
les cares de Mercè Arànega i Albert Pérez.
Neus Mònico, Teatre Barcelona - 13/10/2020
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“A partir d’un text intel·ligent,
a ‘Els Gossos’ gaudireu d’un
repartiment de luxe. Els quatre

ELS GOSSOS

Nelson Valente
—Autor i Director

Nelson Valente és director, dramaturg i professor de teatre. Format
a l’ EMAD i a l’Escuela de la Fundación Teatro del Sur, ha fet tallers particulars amb els mestres
Teresa Istillarte, Ricardo Bartís,
Walter Neira i Eugenio Barba.
Ha sigut director de la Comedia
Municipal, de l’escola de teatre
i director artistic del Teatre Municipal de Lomas de Zamora. Actualment és fundador i director de
la Compañía del Complejo Cultural Banfield Teatro Ensamble.
Entre les seves creacions destaquen ‘El loco y la camisa’, ‘El declive’, ‘Sólo llame para decirte que
te amo’ i ‘Lontano Blue’ en coproducció amb la companyia italiana
Sementerie Artistiche.
Com a director ha dirigit ‘Los días
felices’ i ‘Comèdia’ de Samuel Beckett, ‘El don de las sirenas’ de Pere
Riera, una producció de la SALA

TRONO de Tarragona, ‘Destierro’
de Nelly Fernández, ‘Tiscornia’
amb el repartiment de la Comedia
de la Provincia de Buenos Aires,
‘Sueño de una noche de verano’ de
W. Shakespeare, ‘Jugadores’ de
Pau Miró, ‘Pequeño Poni’ de Paco
Bezerra i ‘Ejércitos fantásticos del
yo’ de Sabina Berman. Així com ‘7
años’ de José Cabeza i ‘Aquí cantó
Gardel’ de Mariano Saba.
Ha fet gires internacionals per
Amèrica i Europa participant amb
les seves produccions en els festivals Hispano de Miami, Santiago
a Mil de Chile, Iberoamericano de
Càdiz, Internacional de Tarragona, Gulbenkian Próximo Futuro
de Lisboa, Senas Interdits de Lyon
i VIE de Mòdena.
Les seves obres s’han estrena amb
repartiments locals a Mèxic, Venezuela, Brasil, Panamà i Espanya.

ELS GOSSOS

Mercè Aránega
—Actriu

Diplomada en interpretació per
l’Institut del Teatre. Entre les seves darreres interpretacions teatrals hi trobem ‘Com els grecs’ de
Steven Berkoff (Teatre Lliure),
‘Paradisos Oceànics’ d’Aurora
Bertrana (Festival Grec / Teatre
Akadèmia), ‘Davant la jubilació’
de Thomas Bernhard (Temporada
Alta / Teatre Lliure), ‘Victòria’ de
Pau Miró (Teatre Nacional), ‘Neus
Català: Un Cel de Plom’ de Carme
Martí i Josep M. Miró, ‘L’Al·lè de
la Vida’ de David Hare, ‘L’hort de
les oliveres’ de Narcís Comadira,
‘La bona gent’ de David Lindsay
Abaire, ‘Madre Coraje’ de Bertold
Brecht, ‘Largo viaje hacia la noche’ d’ Eugene O’Neill, ‘Car Wash
(túnel de rentat)’ de Marc Rosich,
‘Yerma’ i ‘Bodas de sangre’ de Federico Garcia Lorca, ‘Una vella
coneguda olor’ de Benet i Jornet.

També ha treballat en cinema i televisió, la podem recordar a ‘Pa
negre’ d’Agustí Villaronga o ‘Estació d’enllaç’ i ‘El Cor de la ciutat’
entre d’altres. Va obtenir el Premi
de la Crítica per ‘Les Presidentes’
i ‘Perifèria Koltés’ (1999) i per
‘Doña Rosita la Soltera’ (2014),
el Premi Nacional de Teatre de la
Generalitat de Catalunya i el Premi Butaca per la seva interpretació en ‘Mort de Dama’ (2010) i el
premi Margarida Xirgu per la seva
interpretació en l’obra ‘L’amant’
(1997).
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Joan Negrié
—Actor i traductor

Joan Negrié té una extensa trajectòria teatral. Format al col·legi del
teatre de Barcelona i en diferents
workshops entre ells amb Thomas
Ostermaier a Berlin, amb Luciano
Melchionna a Roma o amb Alejandro Cata lan i Nelson Valente a
Buenos Aires.
Des dels seus inicis professionals
el 1999 de la mà d’Oriol Grau amb
Sopa de ràdio no ha parat d’actuar.
Els seus treballs teatrals més destacats són ‘The full monty’, ‘Tirant
lo blanc’, ‘La Felicitat’, ‘Barcelona’, ‘La marató de Nova York’,
‘You say tomato’ o ‘Jane Eyre’.
Amb directors de referència com
Mario Gas, Calixto Bieito, Sergi Belbel, Javier Daulte, Magda
Puyo, Carme Portaceli, Xavier Albertí, Jordi Prat i Coll, Juan Carlos Martel, Joan Ma Segura o Àngel Llàcer.
El 2009 va ser seleccionat per formar part de la companyia estable

del TNC amb la que va fer 5 espectacles, entre ells ‘Lluny de Nuuk’,
‘Gang Bang’ o ‘Vimbodí vs Praga’.
Ens els últims anys ha pogut formar part de dos espectacles internacionals: ‘El loco y la camisa’ de
Nelson Valente (Argentina) i ‘Dignità autonome di prostituzione’
de Luciano Melchionna (Itàlia)
amb el qual ha fet temporada i
gira per Itàlia.
A Televisió l’hem pogut veure a
sèries com ‘Los Serrano’ a T5, Isabel a TVE1, ‘Merlí sapere aude’ a
Movistar, ‘Les del hoquei’ i ‘Com si
fos ahir’ a TV3 o ‘Antidisturbios’ a
Movistar dirigida per Rodrigo Sorogoyen.
I en cinema en els films ‘Cerca de
tu casa’ d’Eduard Cortés, ‘Sonata
per a violoncel’ i ‘Barcelona 1714’
d’Anna Ma Bofarull, ‘El fotógrafo
de Mauthausen’ de Mar Targarona o ‘A 6 días corrientes’ de Neus
Ballús.

ELS GOSSOS

Albert Pérez
—Actor

De formació autodidacta en diferents grups de teatre amateur a
Barcelona també s’ha format en
workshops amb Carol Rosenfeld,
John Strasberg, Penny Cherns,
Konrad Zsiedrisch, José Sanchis
Sinistierra o Bob Mc Andrew entre d’altres.
Ha participat en més de 60 muntatges teatrals entre ells ‘La Rambla de les floristes’ (Sagarra) al
TNC, Les Noces de Figaro (Beaumarchais) al teatre Lliure, ‘Baixos fons’ (Gorki) TNC, ‘Ricard II’
(Shakespeare) Ivanow, ‘L´home
dels coixins’ (McDonagh) teatre
Lliure, ‘Macbeth’ (Shakespeare),
‘Dicktat’ (Korman) Tantarantana.
També als musicals ‘Guys and
Dolls’, ‘Golfus de Roma’, ‘Fairy’,
‘Dancing’ o ‘Full Monty’. Dirigit
per directores com Carme Portacelli, Jordi Prat i Coll, Xavier Albertí, Magda Puyo, Xico Massó,
Mario Gas, Sergi Belbel, Natalia
Menéndez, Lluis Homar o Silvia
Munt.

A la televisió l’hem vist a series
com ‘Nit i dia’, ‘La Riera’, ‘Polseres Vermelles’, ‘Porca Misèria’,
‘Sitges’, ‘Secrets de família’, ‘Poble Nou’, ‘El Comisario’, ‘Cuentame como pasó’ sota les ordres de
Jordi Frades, Eduard Cortés, Pau
Freixa, Jordi Roure, o Joel Joan.
També telemovies com ‘Pau la
força d´un destí’, ‘Salaó’, ‘Andorra’, ‘Carles Príncep de Viana’,
‘Cerdá’, ‘Violetas’, ‘BCN ciutat
neutral’ entre moltes, amb els directors Silvia Quer, Lluis M. Güell, Sònia Sánchez, Pau Freixa o
Manuel Huerga.
Al cinema a participat en produccions nacionals i internacionals:
‘Durante la tormenta’, ‘La sombra
de la ley’, ‘A la deriva’, ‘Cut Run’,
‘La educación de las hadas’, ‘Lilli
the witch’, ‘El Perfume’, ‘Pleure
pas Germaine’, ‘La ciudad de los
Prodigios’ amb directors com Mario Camus, Ventura Pons, Oriol
Paulo, Tom Tykwer, José Luis
Cuerda, Alain D´Halleux, Lluis
Danés o Harald Sicheritz.
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Pau Ferran

—Actor i ajudant de direcció
S’ha format com actor a ‘Les Subsistances’ de Lyon i a l’Escola de
Teatre de Reus. És llicenciat en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, completa
la seva formació al Theaterwissenschaft de la universitat de Munich i a l’Université Populaire de
Lyon.
Al teatre ha estat dirigit per Alberto Díaz a ‘El llarg dinar de Nadal’
(El Maldà), per Israel Solà a ‘Això
És Tot’ (Sala Trono) i a ‘Al Sostre’ (Sala Trono i Escenari Joan
Brossa), per Àngel Llàcer a ‘La doble vida d’en John’ (Teatre Condal), ‘Els bojos del bisturí’ (Teatre
Condal) i ‘Molt soroll per no res’
(Teatre Nacional de Catalunya),
per Marilia Samper a ‘El Telèfon
és la teva vida’ (Festival Tempo-

rada Alta), entre d’altres. El 2019
crea la seva pròpia peça ‘Una altra nit’, juntament amb Bàrbara
Roig (Sala Trono i El Maldà). En
el terreny audiovisual ha participat en diferents llargmetratges de
directors com Neus Ballús o David
Victori, ha presentat el programa
‘Kukurota’ al Canal Súper 3 i des
de 2018 forma part del repartiment de la sèrie ‘Com si fos ahir’
produïda per TV3 i dirigida per
Sònia Sánchez.
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Albert Pascual
—Escenografia i vestuari
És llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra i en Escenografia per
l’Institut del Teatre.
És membre de la companyia de
teatre independent La Calòrica,
dins la qual ha dissenyat l’escenografia i el vestuari de tots els seus
espectacles: ‘Feísma enfermedad
y muy triste muerte de la Reina
Isabel I’ (2010 i 2020), ‘L’Editto
Bulgaro’ (2012), ‘La Nau dels Bojos’ (2013), ‘Bluf’ (2014), ‘Sobre el
Fenòmen de les Feines de Merda’
(2015), ‘El Profeta’ (2016), ‘Fairfly’ (2017) i ‘Els Ocells’ (2018).
Alguns dels altres dramaturgs i
directors amb els quals ha treballat son Josep Maria Miró en espectacles com ‘El Principi d’Arquímedes’ (Sala Beckett - Festival
Grec’12), ‘Nerium Park’ (Sala Beckett, 2018) o ‘Fum’ (TNC, 2013);
Sílvia Munt a ‘La Resposta’ (Teatre Goya, Grec 2018); Marilia
Samper a ‘L’Alegria’ (Sala Becke-

tt, 2017); Jordi Casanovas a ‘Una
Història Catalana’ (TNC, 2013) i
‘Vilafranca’ (Auditori Municipal
de Vilafranca, 2015) entre altres;
Llàtzer Garcia a ‘Sota la Ciutat’
(TA-La Planeta, 2015) i ‘La Terra
oblidada’ (Sala FlyHard, 2012);
Marc Artigau a ‘Els Perseguidors’
de Paraules (TNC, 2016); Cristina
Clemente a ‘La nostra Champions
Particular’ (La Troca produccions, 2012) o Joan Maria Segura
a ‘You Say Tomato’ (Sala Trono –
Sala Muntaner, 2015).
Actualment és professor de l’Institut del Teatre de Barcelona.
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Guillem Gelabert

—Cap tècnic i disseny de llums
Realitza estudis d’il·luminació a
l’ESTATE. A partir de llavors realitza feines tècniques a diverses
companyies teatrals i de dansa
com IT Dansa i La Cubana, alhora
que treballa com ajudant d’il·luminació amb Albert Faura (‘Casa
de nines’ TNC 2004, ‘Les falses
confidències’, TNC 2006, ‘Simon
Boccanegra’ Gran teatre del Liceu
2007) i Maria Domènech (‘L’occasione fa il ladro’, Teatre Lliure
2003, ‘L’holandès errant’, Gran
teatre del Liceu 2007).
Els seus primers dissenys de llums
són a ‘Atemptats contra la seva
vida’, ‘L’olor sota la pell’ i ‘Venedors’ a la Sala Beckett (20052008).
Al 2007 entra a treballar a la Perla
29 com a cap tècnic realitzant tam-

bé els dissenys de llums d’obres
com ‘Questi fantasmi’, ‘Cyrano
de Bergerac’, ‘La presa’ o ‘Dansa d’agost’ entre d’altres. Amb
aquesta última va guanyar el premi Butaca 2016 a la millor il·luminació.
A partir de 2016 treballa com a
freelance per cies com Sixto Pax
(‘Dybbuk’, ‘Tender Napalm’, ‘Así
bailan las putas’) o la Virgueria
amb qui fa el disseny de llums
de ‘Medusa’ (premi Quim Masó
2016).
També és professor de luminotècnia als alumnes de segon curs de
l’ESTAE.

‘El lleig’ de M. Von Mayenburg, 2008.
Director: Juan Carlos Martel Bayod.
Temporada a la Trono, al Tantarantana i gira per
Catalunya. Producció: SALA TRONO i teatre Tantarantana. Reconeixements: menció especial Premi
Beca Metropol, nominació premis Butaca al millor
espectacle de petit format.

‘Una del montón’ de cia. Una del montón, 2008.
Director: Roberto Romei.
Temporada a la Trono, la Seca i gira per Catalunya.
Producció: SALA TRONO i cia. Una del montón.

‘L’impossible’ de Paco Zarzoso, 2009.
Director: Rafel Duran.
Temporada a la Trono i funcions a la fira de Manacor, teatre principal de Valls i a la mostra Butaka
d’Olesa de Montserrat.
Producció: SALA TRONO.

‘Killer, un thriller musical per a un actor i tres músics’ de Guillem Clua, 2010.
Direcció: Joan Ma Segura.
Música: Xavier Mestres.
Temporada a la Trono, la Muntaner, La Villarroel i
l’Almeria i gira per Catalunya.
Reconeixements: nominacions premis Butaca al
millor musical, millor composició musical i millor
actor de musical.
Producció: SALA TRONO i la Muntaner.

SALA TRONO

La SALA TRONO comença a produir teatre professional l’any 2008
després de cinc anys programant. Defensa i aposta per la dramatúrgia
contemporània. El suport als autors catalans ha fet que molts d’ells hagin tingut una gran rellevància després d’escriure textos per la SALA
TRONO. En aquests 12 anys hem produït:

2010.

Direcció: Juan Carlos Martel.
Temporada a la Trono i la Villarroel i gira per
Catalunya i Argentina.
Producció: SALA TRONO.

‘Bildelberg Club Cabaret’ d’Oriol Grau, 2011.
Direcció: Oriol Grau.
Música: Enric Grau.
Temporada a la Trono, la Muntaner i gira per
Catalunya i València.
Producció: SALA TRONO.

‘Red Pontiac’ de Pere Riera, 2012.
Direcció: Pere Riera.
Temporada a la Trono, al Poliorama i gira per Catalunya.
Reconeixements: Text finalista al torneig de dramatúrgia de Temporada Alta.
Producció: SALA TRONO i Festival Temporada
Alta.

‘Menú del día’ de Marilia Samper, 2012.
Direcció: Joan Negrié.
Temporada a la Trono i al Tantarantana.
Producció: SALA TRONO.

‘El Don de las Sirenas’ de Pere Riera, 2013.
Direcció: Nelson Valente.
Temporada a la Trono i la Beckett i gira per
Catalunya.
Producció: SALA TRONO i Banfield teatro ensamble de Buenos Aires.

SALA TRONO

‘La marató de Nova York’ d’Edoardo Erba,

Música d’Enric Grau.
Direcció: Oriol Grau.
Temporada a la Trono i la Gleva i gira per
Catalunya.
Producció: SALA TRONO i la Muntaner.

‘You Say Tomato’ de Joan Yago, 2015.
Direcció de Joan Ma Segura.
Temporada a la Trono, la Muntaner, el club Capitol
i gira per Catalunya i Argentina.
Reconeixements: premi crítica Serra d’or al Millor
text teatral.
Producció: SALA TRONO i la Muntaner.

‘Lord K’. Espectacle de creació, 2015.
Dramatúrgia: Marc Chornet.
Música: Roger Conesa.
Direcció: Joan Negrié.
Temporada a la Trono i gira per Catalunya.
Producció: SALA TRONO i la Muntaner.

‘Això és tot’. Espectacle de creació pel comiat de la
SALA TRONO, 2017.

Dramatúrgia i direcció: Israel Solà.
Temporada a la Trono.

‘Els Tres Aniversaris’
2017.

de Rebekka Kricheldorf,

Direcció: Jordi Prat i Coll.
Temporada a la Villarroel i gira per Catalunya.
Reconeixements: nominacions premis Butaca al
millor espectacle, millor director, millor vestuari i
millor actriu. Candidatures als premis MAX a millor espectacle, millor adaptació, millor direcció,
millor escenografia i millor actriu protagonista.
Producció: SALA TRONO, teatres de Tarragona,
teatres de Valls i teatre Bartrina de Reus.

SALA TRONO

‘Catòliques i de Dretes’ d’Oriol Grau, 2014.

Direcció: Israel Solà.
Temporada a la Sala Trono, La Seca Espai Brossa
i gira per Catalunya.

‘Les Variacions Bildelberg’ d’Oriol Grau, 2019.
Direcció: Joan Maria Segura i Bernadas.
Temporada a la Sala Trono, La Seca Espai Brossa
i gira per Catalunya.
Producció: SALA TRONO.

‘Una Altra Nit’ de Pau Ferran i Bàrbara Roig, 2019.
Direcció: Pau Ferran.
Temporada a la Sala Trono i a El Maldà.
Producció: SALA TRONO.

‘Vaselina’ de Gabriele Di Luca, 2019.
Direcció: Sergi Belbel.
Temporada a la Villarroel i gira per Catalunya i
València.
Producció: SALA TRONO i teatres de Tarragona,
teatres de Valls, teatre Bartrina de Reus, Auditori
Àngel Guimerà d’El Vendrell i Auditori Felip Pedrell de Tortosa.

www.salatrono.com

SALA TRONO

‘Al Sostre’ de Nigel Planer, 2018.

Estrena a l’octubre del 2020 a La Villarroel
Distribució:
Mariona García
distribucio@salatrono.com
606 10 10 93
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