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Soc el vent
Del 29 de setembre al 24 d’octubre

De Jon Fosse 
Direcció: Marc Chornet Artells
Repartiment: Manel Barceló 
i Hans Richter

Durada: 1h
Espectacle en català

Una coproducció del Grec 2021 Festival 
de Barcelona,  el Teatre Akadèmia, 
Amici Miei Produccions i Theater 
KairosSonREPOSICIÓ

En paraules del director…

Soc el vent és, possiblement, “l’obra més important 
de finals del segle XX i principis del segle XXI. Enceta 
noves coses a nivell dramatúrgic i noves vies de pensa-
ment en l’art i enceta una convicció del poder de llen-
guatge per anar més enllà de la realitat immediata”. 

“Estem acostumats que el llenguatge avui dia es per-
verteix molt fàcilment, que les paraules ja no són cer-
tes en l’experiència quotidiana del dia a dia. En canvi, 
Fosse ens mostra una via per expandir-nos, per obrir 
mentalment allò que un ésser humà és”, afegeix. 

L’obra de l’autor vol demostrar que “tota experiència és 
eterna”. “El present necessita d’empoderar les ments 
de la manera com Jon Fosse repta aquestes ments”. Un 
“autèntic geni, un autèntic mestre, com un compositor 

que només pugués tocar unes quantes tecles però que 
la combinació d’aquestes fos màgica, fins al punt de 
desgranar l’ànima humana”. 

“En aquest sentit, lamento que sigui un autor poc cone-
gut pel públic català, fet que atribueixo a la dinàmica 
que el món globalitzat només globalitza el pensament 
i les expressions culturals mainstream i en anglès.”

“Jon Fosse s’atreveix a parlar de temes existencials, a 
parlar de l’ésser humà com una experiència, com una 
globalitat. Jo el descriuria com a minimalista, com un 
autor que trasllada al llenguatge els postulats mini-
malistes de la música. I aconsegueix construir, a base 
de petites repeticions, una quantitat de matisos i de 
polisèmies lingüístiques que jo no havia vist mai.”

Marc Chornet Artells
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Fitxa artística

Autor: Jon Fosse
Traducció: Cristina Gómez 
(al castellà) i Marc Chornet Artells 
(al català)
Direcció: Marc Chornet Artells
Repartiment: Hans Richter (Un), 
Manel Barceló (L’altre)
Escenografia i projeccions: 
Alfonso Ferri
Il·luminació: David Bofarull
Vestuari: Adriana Parra
Espai sonor: Marc Chornet Artells
Ajudant de direcció: Marina Alegre
Fotografies: Felipe Mena
Producció executiva: Júlia Simó

Col·loquis i conferències

Col·loqui postfunció amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya (COPC)

6 d’octubre (després de la funció)

Moderat per Jaume Descarrega, 
Vocal de la Junta de Govern i 
Referent de la Comissió de Cultura 
i amb la participació de Manel 
Barceló i Hans Richter, intèrprets 
de la peça, i Marc Chornet Artells, 
director de l’espectacle.

Sinopsi

Dos personatges sols en una barca. Parlen. D’allò que 
veuen. D’allò que són. Potser d’allò que eren. Potser 
d’allò que va passar. Potser d’allò que està passant. 
Potser del que passarà. Una peça d’un dels grans del 
teatre contemporani, amb un repartiment excepcional.

El maig del 2007, el dramaturg noruec Jon Fosse estre-
nava al Festival Internacional de Bergen Soc el vent, 
una peça que aquell mateix any es tornava a posar en 
escena al Teatre Nacional d’Oslo. Crítica i públic es van 
deixar seduir immediatament per un text que parteix 
de situacions minúscules o anecdòtiques per crear 
moments de gran dramatisme, una obra que dibuixa 
amb unes poques paraules una imatge que sembla un 
paisatge minimalista, però que acaba revelant-se com 
el retrat interior de tota la Humanitat. 

Dos homes conversen mentre naveguen en una barca, 
entre la boira que flota sobre l’aigua i, després d’atu-
rar-se en una cala on mengen alguna cosa, segueixen 
navegant fins que un d’ells es deixi caure a l’aigua i 
desaparegui. 

Reiteracions, silencis i una especial musicalitat ca-
racteritzen l’estil de Jon Fosse que, com explica Marc 
Chornet, el director d’aquesta posada en escena, és 
capaç de fer aflorar la realitat profunda dels personat-
ges partint de situacions minúscules i plantejant ba-
talla en tot moment contra la literalitat del que es diu 
en escena. En aquesta peça, les paraules són poques i 
semblen lleugeres, però contenen un pes i una profun-
ditat que pocs textos assoleixen.

Com la resta de la producció de Jon Fosse, un dels au-
tors contemporanis vius més rellevants de l’actualitat, 
aquesta obra s’ha vist poc a Catalunya, encara que el 
Grec 2011 Festival de Barcelona la va programar en 
una versió anglesa dirigida per Patrice Chéreau. 

Aquest cop, arriba a escena dirigida per un dramaturg 
i director que va fundar la companyia Projecte Ingenu i 
que, des del 2019, s’ha fet càrrec de la direcció artísti-
ca de l’Escenari Joan Brossa. Interpreten Soc el vent un 
Hans Richter d’origen alemany que hem vist al teatre, 
el cinema i la televisió i que té una experiència llarga 
en els nostres escenaris i un Manel Barceló (també 
guionista i dramaturg) que és un dels grans de la inter-
pretació al nostre país.

A propòsit de Soc el vent

“Minimalista i intel·ligent. La 
proposta evidencia tots els blancs 
del text, a voltes amb els silencis, 
altres amb l’absència d’acció, com 
si a la melodia hi faltessin algunes 
notes que l’oient hagués de cantar 
internament per acabar la frase 
musical.”

Maria Canelles | El Temps de les Arts 

“L’espai, suggerent, evoca una 
escullera solitària i un volum 
rectangular que es transforma en 
barca. El text es va pintant amb 
els blaus, els grocs i els verds 
projectant ombres, transmetent 
veus apagades, com aportant 
capes a un text cru, auster.” 

Jordi Bordes | Recomana 

“Fosse sacseja qualsevol convenció 
de la literatura dramàtica.” 

Michael Billington | The Guardian

Mira el teaser de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/soc-el-vent/
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Jon Fosse
L’autor

Dramaturg, poeta i novelista, és un dels autors més 
importants de l’actualitat. Nascut el 1959 a Tysvaer, 
prop de Bergen (Noruega), Jon Fosse és un escriptor 
que va arribar al teatre després de quinze novel·les, 
contes, assaigs, reculls de poemes i llibres infantils. La 
seva primera obra, va ser escrita el 1994 a instàncies 
del jove director Kai Johnsen (Og aldri skal vi skiljast). 

Després l’han seguit diverses obres de teatre com 
Namnet (1995), Barnet (1996), Mor og barn (1997), So-
nen (1997), Natta syng sine songar (1997), Gitarman-
nen (1999), Ein sommars dag (1999), Draum om hausten 
(1999), Sov du vesle barnet mitt (2000), Besøk (2003), 
Vinter (2000), Ettermiddag (2000), Vakkert (2001), Døds-
variasjonar (2001), Jenta i sofaen (2002), Lilla (2003), 
Suzannah (2004), Dei døde hundane (2004), Sa ka la 
(2004), Varmt (2005), Svevn (2005), Rambuku (2006), 
Skuggar (2006) i Eg er vinden (2007).

Considerat un etern candidat al Premi Nobel, acumula 
premis i distincions com ara el Premi Internacional Ib-
sen, el Premi de Literatura del Consell Nòrdic o el Pre-
mi Nòrdic de l’Acadèmia Sueca. I les seves obres han 
estat traduïdes a més de 40 idiomes i produïdes per 
grans directors.
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Marc Chornet Artells 
El director

Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del 
Teatre de Barcelona i en Comunicació Audiovisual per 
l’UPF de Barcelona. Membre fundador de Projecte In-
genu i creador i director dels seus espectacles: Bodas 
de sangre, La ruta de la plata, La Dona Pantera (una no-
minació als Premis de la Crítica), InFaust, Vaig Ser Pròs-
per (dues nominacions als Premis Butaca, espectacle 
finalista als Premis BBVA 2020 i Premi al millor mun-
tatge i a la millor direcció als Premis BBVA 2021), Yer-
ma (una nominació als Premis Butaca), Romeu i Julieta 
(menció especial del Jurat AlmagrOFF 2016), Top Girls 
i Hamlet (menció especial del Jurat AlmagrOFF 2014).

Recentment ha exercit com a director artístic de l’Es-
cenari Brossa.

Anteriorment havia estat ajudant de direcció de Xicu 
Masó en la primera edició de l’ITNC, la jove companyia 

del TNC i l’Institut del Teatre i ha col·laborat en la direc-
ció i dramatúrgia de la inauguració del Festival Grec de 
2014 amb La Fura dels Baus. També ha escrit i dirigit No 
Obstant Això Hi Va Haver Un Moment En Què Tot Va Ser 
Possible a partir de textos de Josep Maria Muñoz Pujol a 
la Sala Tallers del TNC. 

Altres muntatges rellevants de la seva trajectòria són 
Carmela Lilí Amanda, espectacle musical de creació 
(Premi-Beca Metropol, Sala Atrium), La Partida o Còctel 
De Gambes d’Albert Mestres a La Seca-Espai Brossa, 
Flors Carnívores d’Anna Maria Ricart al Teatre Tantaran-
tana i el Círcol Maldà o La Nit de Santa Llúcia – Festa de 
les Lletres Catalanes 2012 per Òmnium Cultural inau-
gurant el Teatre Tarragona.



Desinfecció diària de tots els espais. 

Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i 
senyalitzats en el recorregut d’entrada al Teatre. 

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada i sota control del personal 
d’acomodació per garantir la distància de seguretat. 

Les localitats seran assignades pel personal de sala 
en el moment de l’arribada. 

Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 25 
minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.  

Els espectadors facilitaran les seves dades de 
contacte (nom i cognoms, telèfon, mail) amb l’únic 
objectiu de facilitar la comunicació amb el teatre en 
cas de necessitat. 

El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de 
l’espectacle en paper. La informació estarà únicament 
disponible en línia. 

El teatre recomana portar l’entrada descarregada al 
mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper. 

El teatre facilitarà la venda online mitjançant el web 
(www.teatreakademia.cat) i recomanarà que les 
compres que es realitzin a la taquilla del teatre es 
facin amb targeta. 

L’ocupació màxima dels serveis (wc’s) serà del 50% de 
la seva capacitat. 

Infografia i indicadors per recordar mantenir la 
distància de seguretat i protocols 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot l’espai del 
teatre.

Mesures i normes 
d’espai segur
El Teatre Akadèmia disposa d’un 
aforament de 100 localitats

El Teatre seguirà els següents protocols sempre 
d’acord amb la normativa vigent:

“La gent ha d’entendre que el 
teatre no fa por.”
Elsa Peretti



Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires, 47-49
T/ 934 951 447
Barcelona

Contacte

Entrades:
www.teatreakademia.cat

Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat

Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat 

Consulta el material 
de premsa

+ INFO

Patrocini Amb el suport de Col·labora Participa al projecte

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://teatreakademia.cat/
mailto:premsa%40teatreakademia.cat%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
mailto:comunicacio%40teatreakademia.cat%20%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
https://drive.google.com/drive/folders/1U549QT5yNbHrPvrIhssXmm7gPIyQNCgd
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
https://www.instagram.com/teatreakademia/
https://www.facebook.com/teatreakademia/
https://twitter.com/teatreakademia
https://www.youtube.com/channel/UC3xtZaUThW32pvki8OUqJEQ

