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NOU CICLE DE LECTURES DRAMATITZADES 

ORGANITZA: AADPC, FUNDACIÓN AISGE I 

FUNDACIÓ ROMEA 

“Què és el teatre sinó paraula? En una lectura dramatitzada la paraula és 

l’element essencial de la representació i arriba a bastir l’acció i la tensió 

dramàtiques; només hi ha els rapsodes, la seva veu i el seu interior. Els 

actors estan davant d’un gran repte, sols davant el públic, només amb la 

paraula com a eina” Teresa Canas. 

L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya,  Fundación AISGE i la 

Fundació Romea engeguen un nou Cicle de Lectures Dramatitzades que es duran a 

terme al llarg del 2013 i que són el resultat de les sinèrgies d’aquestes entitats per 

unir esforços i recursos per a dinamitzar el sector. 

Hi ha programades un seguit de quatre lectures, classificades en les següents 

categories: un clàssic català, un contemporani català, un clàssic internacional i un 

contemporani internacional, amb l’objectiu de potenciar la contractació de les 

propostes presentades i donar feina als associats. 
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SELECCIÓ DE LES PROPOSTES 

Una comissió artística formada per dos membres dels òrgans de direcció de cada entitat 

(AADPC, AISGE i Fundació Romea) va seleccionar les propostes de les lectures en funció 

dels projectes recepcionats a través d’una convocatòria oberta a tots els seus associats. 

Enguany els projectes seleccionats han estat: “Les mans brutes”, de Jean-Paul Satre 

dirigida per Àlex Mañas (clàssic internacional); “D'ara a demà”, de Manuel de Perdolo 

dirigida per Teresa Canas (clàssic català); “Aquesta cara”, de Polly Stenham dirigida per 

Martí Torras (contemporani internacional) i “Assaig d'absoltes a Torlanda”, de Josep 

Minguell dirigida pel propi autor (contemporani català). 

OBJECTIUS DE LES LECTURES DRAMATITZADES 

Les lectures tenen com a objectius donar feina al sector, servir d’aparador per 

incrementant les possibilitats de contractació del associats i que a més en sorgeixi un 

material comercialitzable que l’actor i el director emprar per ampliar el seu currículum 

independentment d’altres usos que es puguin plantejar. 

 

LES LECTURES UNA A UNA 

 

Les mans brutes, de Jean-Paul Sartre 

Data: 08 de juliol del 2013 a les 20.30h 

Espai: Teatre Romea 

Director: Àlex Mañas 

Repartiment: Clara Segura, Marc Martínez, Javier Beltran, Norbert Martínez, Meritxell 

Termes i Joan Carles Suau 

 

“Les mans brutes” – “Les mains sales” títol original en francès- és una obra de teatre 

escrita per Jean-Paul Sartre al 1948. El drama explora l’ambigüitat moral dins el compromís 

polític i la confrontació entre els ideals i l’acció directa, fent-se ressò de les premisses 

inicials de l’existencialisme.  

Està ambientada al final de la Segona Guerra Mundial a l’estat fictici d’Illyria, aliat del 

règim nazi. La trama se centra en les intrigues i les lluites ideològiques dins la resistència 

comunista, on hi ha una escissió entre els que volen seguir les directrius de l’URSS i els que 

opten per pactar amb la resistència nacionalista i fer front comú. 

Hugo és un jove militant comunista a qui se li encarrega matar a Hoederer, favorable al 

pacte. El noi es veu en un dilema i malgrat que acaba sentint vertadera simpatia per la 
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seva víctima, acaba executant l’ordre d’assassinar-lo. Després de passar un temps a la 

presó i amb la guerra quasi finalitzada, Hugo se n’adona que la seva acció ha resultat del 

tot inútil perquè les noves ordres de Moscou són aliar-se amb la resta de forces 

opositores. A més, la seva figura resulta molt incòmoda pels mateixos dirigents del partit 

que abans li havien confiat missions.  

La proposta d’Àlex Mañas és adaptar l’obra al moment actual sense deixar el joc que 

proposa l’autor: trobar la veritable existència de la persona dins els rols i les regles que ens 

ofereix la societat. Per dur-ho a terme s’ha ideat una dinàmica que vol fer el públic partícip 

del debat que suggereix el text amb contínues reflexions, fins i tot metateatrals.  

La finalitat real del projecte és buscar l’actualitat del text i fer reflexionar els espectadors 

sobre la funcionalitat de la política, la suposada incompatibilitat entre política i ideologia i 

la crisi de valors que estem vivint. Tot i que la trama està originalment situada en un marc 

històric diferent, el país en el que es desenvolupa es troba en una situació d’enfrontament 

ideològic  que d’alguna manera encara ressona ara i aquí.  

Àlex Mañas (1974) és actor, director, docent i guionista. Després de llicenciar-se en Dret 

va estudiar  interpretació de l’escola Nancy Tuñón i posteriorment va fer un postgrau de 

direcció i dramatúrgia a la Universitat Ramon Llull. Al 2005 va escriure i dirigir la seva 

òpera prima, “Algo”, que va ser estrenada a Barcelona i Madrid a més de nominada als 

Premis Teatre Barcelona. L’any següent va guanyar el premi SGAE de Teatre per “En 

qualquier otra parte...” i al 2007 “Què, un nou musical” s’endugué el Premi Butaca a la 

millor composició musical. Des del 2010 és professor d’interpretació a l’escola Eòlia i de 

guió cinematogràfic a la Universitat Pompeu Fabra. Com a guionista, ha treballat adaptant 

obres de Carol López i amb la directora Judith Colell. 

 

D’ara a demà, de Manuel de Pedrolo 

Data: 22 de juliol  del 2013 a les 20.00h 

Espai: Teatre Akadèmia 

Directora: Teresa Canas  

Repartiment:  Queralt Albinyana, Àngels Bassas, Manel Veiga, Pep Ferrer, Marc Barbena, 

Albert Alemany, Pere Molina, Pep Miràs   

Músic: Lluís Nogueira  

 

“D’ara a demà” és un text teatral escrit al 1977 per Manuel de Pedrolo, autor prolífic que 

tocà tots els gèneres literaris. La seva producció teatral - relativament petita comparada 

amb la resta de la seva obra- s’engloba en el teatre de l’absurd. En les últimes obres de 

Pedrolo les referències a la realitat directa es van fer més explícites. En aquest text fa una 

nova crítica contra la moral burgesa, concretada en el tema de l’avortament. 
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“D’ara a demà “ ens presenta a la Lida, una noia de 18 anys que sense desitjar-ho es queda 

embarassada. La Lida és una heroïna valenta, segura de si mateixa i amb les idees molt 

clares que, no obstant, topa amb les lleis i els convencionalismes socials que li impedeixen 

decidir sobre la seva persona. En el món de l’obra, l’avortament està penat i les idees i 

decisions de la Lida topen amb les de la seva conservadora família. Finalment la Lida acaba 

cedint i es casa per seguir una vida aparentment convencional, tot i que manté aventures 

paral·leles. Passen els anys i la història es repeteix: d’adolescent en Lao deixa embarassada 

a la seva xicota i se’n va al front. La jove, Trina, vol avortar però la Lida la convenç perquè 

no ho faci. Però la història agafa un altre rumb al assabentar-se les dues dones de la mort 

d’en Lao a la guerra. 

La directora pensa, igual que Manuel de Pedrolo, que els processos de producció literaria i 

artística són inseparables de l’espai social. Per tant es busca un públic amb inquietuds, que 

li agradi pensar i endinsar-se en la problemàtica que l’obra presenta. Perquè encara que 

l’autor situï l’obra en un temps on la pràctica de l’avortament estava penat, el tema del 

poder de la dona a decidir sobre la seva persona encara avui en dia té molta vigència. 

Teresa Canas (1946) és actiu i directora llicenciada en direcció i dramatúrgia per l’Institut 

del Teatre. Des de 1960 ha treballat com a actriu en diferents grups i actualment dirigeix la 

productora i escola teatral In-Fusió, a Sant Cugat del Vallès. Com a directora ha portat a 

escena clàssics catalans com Folch i Torres (“Els pastorets”), Pitarra (“El castell dels tres 

dragons”), Segarra (“L’hostal de la Glòria” i “El poema de Nadal”) o Joan Olivé (“Noé al port 

d’Hamburg”).  També ha dirigit obres de reconeguts dramaturgs internacionals com Brecht 

(“El casament dels petit burgesos”), Harold Pinter (“L’amant” i “La traïció”), Wilde (“Un 

marit ideal”), Dario Fo (“Misteri Bufo”)o Pirandello (“És així si us ho sembla”).  

 

That face, de Polly Stenham 

Data: 15 d’octubre del 2013 a les 20.00h 

Espai: La Seca  

Director: Martí Torras  

Repartiment: Victòria Pagès, Jordi Martínez, Roser Vilajosana, Martí Salvat, Bruna Cusí, 

Roser Batalla  

 

“That face” o “Aquesta cara” és el primer text que va escriure la jove dramaturga Polly 

Stenham quan tenia 19b anys. Un text que va guanyar nombrosos premis de teatre 

britànics es va estrenar al Royal Court el 2007, i que s’ha representat amb el mateix èxit en 

produccions arreu del món. 

Aquest text sovint és comparat amb les obres de dos pesos pesants de la dramatúrgia 

anglosaxona: ‘Qui té por de Virginia Woolf?’ d’Edward Albee i ‘Un tramvia anomenat desig’ 
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de Tenesse Williams. La protagonista és Martha, una anti-heoïna contemporània en la 

figura d’una dona madura, addicta a l’alcohol i a les drogues, abocada a caure pel precipici 

i que a més sent una passió incestuosa pel seu fill.  

Martha és una mare de família divorciada que té dos fills adolescents. La separació ha 

estat molt amarga i ha deixat seqüeles a tota la família: Martha pateix una gran 

inestabilitat emocional i el seu fill gran, en Henry, ha dedicat els últims anys a cuidar-la 

establint una relació de dependència molt tòxica entre tots dos. Quan la Mia, la filla petita, 

és expulsada d’un internat per mal comportament, es fan evidents els problemes de 

Martha per fer-se càrrec de la situació. Això provoca l’entrada en escena del pare distant, 

que al veure el panorama familiar s’enfronta amb un Henry ple de ressentiment que vol 

protegir la seva mare.   

Per altra banda, els personatges joves estan extraordinàriament escrits, amb uns diàlegs 

veraços, naturalistes i convulsos, que són un retrat perfecte d’una joventut perduda i 

contradictòria que no ha tingut uns referents familiars sòlids i que cauran al precipici que 

els aboca la seva mare. 

Al jove director li interessa el retrat perfecte d’una joventut perduda i contradictòria que 

no ha tingut uns referents familiars sòlids a banda d’uns els personatges joves que estan 

extraordinàriament escrits, amb uns diàlegs veraços, naturalistes i convulsos.  Destil·la una 

palpable sensació de veracitat urgent, un sentit de l’humor molt cínic, una crítica a la 

classe mitjana que condueix el joc dramàtic a un desenllaç amb un clímax veritablement 

catàrtic. És molt més que un estudi  dels efectes de la malaltia mental, i la terrible situació 

comuna dels nens que tenen cura de pares disfuncionals. 

Martí Torras (1974)  Dramaturg, director i escenògraf. Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia 

per l'Institut del Teatre i en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Darrerament ha 

escrit i dirigit  "L'ànima del bus" (GREC 2012), "Prime time" (Sala Muntaner, Teatre Lliure), 

"Jerôme Lavoix" (GREC 2012 i Auditori de Barcelona) a més dels dos darrers espectacles de 

la cia. Divinas: "Enchanté" (2011) - Premi Unnim 2012  i "Chocolat" (2009), totes dues 

estrenades al Capitol. Ha treballat també amb Monti & cia, Sergi Buka, Marc Parrot, i com 

ajudant de direcció de Josep Maria Pou, Ramon Simó, Magda Puyo, Pau Miró, Miquel 

Górriz, entre d'altres. Ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya, Teatre lliure, Focus, etc. 

Fundador de la cia. Clownx teatre (ara Argot teatre) on va començar la seva carrera 

professional com a dramaturg, escenògraf i actor. Guanyador de dos Premis Xarxa i Premis 

de la Caixa de Sabadell, amb els seus espectacles "Ot, el Quixot" ( més de 600 funcions des 

de 1998 ) i "Willy" (2002). 
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Assaig d’absoltes a Torlanda, de Josep Minguell 

Data: Desembre 2013  

Espai: Pendent de confirmació 

Director:  Josep Minguell  

Actors:  pendents de confirmar 

 

“Assaig d’absoltes a Torlanda” és un text teatral escrit per Josep Minguell al 2011. Es tracta 

d’una obra inèdita i que serà interpretada per primera vegada en aquest el cicle de 

lectures dramatitzades. Tracta sobre la descomposició d’un món rural conservador i 

decadent, abocat a la ruïna i a l’abandó. També parla del desmembrament d’una família i 

d’una gent que malda per trobar el seu lloc en un món que sembla anar a la deriva. 

Tot comença amb la reunió, arran de la mort del patriarca, d’uns germans dispersats física 

i emocionalment. Al llarg del text es va descabdellant la personalitat, el passat i les 

relacions de cadascun del quatre germans, igualment com el vincle que mantenien amb el 

seu pare. Una comèdia sobre la família on es reflexiona sobre les relacions afectives, els 

conflictes entre homes i dones, la recerca de la felicitat, la bellesa i la lletjor, la mort, les 

creences... Ambientada en un poble fictici de les comarques de Lleida, els germans de Cal 

Duch no només es reuneixen per donar l’últim adéu al seu pare sinó per tancar 

definitivament un capítol de les seves vides.    

El director enfoca aquesta primera posada en escena de l’obra com una experimentació en 

molts sentits: veure l’entitat dels personatges, treballar-ne la veu i la gestualitat i testar les 

reaccions del públic. Al tractar-se d’una lectura dramatitzada, es posarà especial èmfasi en 

definir els pensaments, els desitjos, els objectius i el caràcter de cada personatge a través 

d’elements meta-gestuals. Precisament per això, la manera de parlar de cadascú serà 

l’element clau de la interpretació.  

Josep Minguell (1945) és actor, dramaturg i director d’escena. Estudià interpretació a 

l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, posteriorment va fer curosos a Nova York amb Enrie 

Martin i Carol Rosendeld i finalment es llicencià en art dramàtic a l’Institut del Teatre. 

Després d’una llarga carrera com actor de teatre, cinema i televisió que li ha reportat varis 

guardons, en els darrers temps ha dirigit una desena d’obres com: “Veranos en Nohant” de 

Rolf Schneider, “El botí” de Joe Orton, “Autèntic Oest” de Sam Sheppard, “Audiència i 

vernissatge” de Václav Havel i “Tiet Vània” d’Anton Txèkhov. Va ser membre fundador del 

Teatre Lliure i és l’autor de la peça que ell mateix dirigirà en aquest cicle de lectures 

dramatitzades: “Assaig d’absoltes a Torlanda” 
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CONTACTE: 

Clara Marquina 

Comunicació de l’AADPC 

comunicacio@aadpc.cat 

M. 647406050 

   

 

  ORGANITZA:  

  

 

COL·LABORA: 

          

 

AMB EL SUPORT DE:  
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