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Eduard II
Del 18 de maig al 5 de juny

De Christopher Marlowe
Dramatúrgia i direcció: Moreno 
Bernardi
Repartiment: David Menéndez, 
Albert Díaz, Mònica Hernández, 
Òscar Castellví, Albert Muntané, 
Joan Llobera i Roger Sahuquillo

Durada: 1h 45min
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia.

Per què Eduard II?

Partint dels elements aigua, terra, foc, sang i llums, i 
amb moments d’estructures coreogràfiques que tapen 
lleugerament la crueltat dels fets, tracto de donar una 
altra lectura contemporània del clàssic isabelí. M’en-
fronto a una reducció del text buscant neteja i precisió 
en l’expressió del càlcul astut de l’ambigüitat dels per-
sonatges i prestant una minuciosa atenció als diàlegs. 
Des d’una versió anacrònica, on conversar entre moder-
nitat i tradició lingüística, m’enfronto a la tasca de jugar 
amb l’ambigüitat del text traslladant-la a l’espectador 
actual a través de l’actuació, el llenguatge multimèdia, 
el sonor i el disseny dels personatges, i alhora conser-
vant l’artifici teatral. Investigo la tremenda lluita de 

poder entre el sobirà i la noblesa, entre la llibertat i el 
deure: una reflexió sobre l’ambició humana. Els espais 
gairebé buits del teatre es transformen en l’interior 
d’una ment humana, i on el protagonisme l’adquireixen 
la llum, la matèria i la interpretació: convertir els llocs 
en un espai que actua com una poderosa caixa de res-
sonància, com si, pel que a l’imaginari es refereix, del 
buit d’un castell es tractés. Dramatúrgicament, aniré 
més enllà de l’espai i del temps construint un llenguat-
ge amb ressò històric però actual, remot però proper, 
amb una atmosfera incerta i inquietant.

Moreno Bernardi
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Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/eduard-II/

Sinopsi

Eduard II és una de les obres teatrals més destacades 
de Christopher Marlowe, dramaturg britànic elisabetià 
del segle XVI, considerat com el gran predecessor de 
Shakespeare.

Aquesta, és una obra polèmica perquè desenvolupa la 
història d’amor entre el rei Eduard II d’Anglaterra i el seu 
amant, el jove Piers Gaveston, i les intrigues que aques-
ta unió suscita en la cort.

És una història d’ambició, passió i violència. El Rei Edu-
ard II, casat amb la Reina Isabel, pateix d’un amor pro-

fund inefable per Piers Gaveston, un jove d’origen hu-
mil. Eduard decideix convidar a Gaveston a palau com-
partint amb ell totes les seves riqueses, satisfent-lo de 
títols nobiliaris, i abandonant-se completament els dos 
a un amor pur al mateix temps que desaprovat. Els po-
ders fàctics del regne, representats pel noble Mortimer 
i el Bisbe de Canterbury, incapaços de comprendre com 
un plebeu ha aconseguit tenir accés al poder, conspira-
ran la caiguda del Rei Eduard II amb la complicitat de la 
despitada Reina Isabel i dels nobles de la cort. Tota la 
voràgine d’esdeveniments aconseguirà el punt de no re-
torn quan s’obligui a decantar-se entre els dos bàndols 
a Kent, el germà del rei, i quan es descobreixi la relació 
amorosa secreta entre Mortimer i Isabel.

L’obra en paraules de
Moreno Bernardi

En la meva carrera artística hi ha obres que neixen per 
necessitat, per curiositat, per interès, per gust i hi ha 
unes altres que neixen perquè potser molt temps en-
rere jo m’havia enamorat d’alguna cosa i espero el mo-
ment oportú per a poder estar a l’altura i realitzar-lo.

Quan tenia vint anys vaig veure Eduard II en la versió 
cinematogràfica de Derek Jarman. Recordo que vaig 
pensar: “Tard o d’hora, jo també tindré el meu Eduard II”.

Sempre busco, quan treballo el clàssic, el pont directe 
entre allò què l’herència d’una alta literatura ens ha re-
galat i el que nosaltres puguem aprendre, interpretar, 
oferir i llegir a partir de la forma i del contingut que hem 
rebut.

No vull respectar els temps cronològics de la narrativa. 
Vull que moltes coses succeeixin alhora amb un fil con-
ductor, que és la història en si, però també amb altres 
fils paral·lels que tenen a veure amb els estats d’ànim, 
les estratègies, els pensaments i les accions de tots els 
personatges.

“Sentir la paraula amb tota la seva 
força poderosa. Abans d’haver-la 
construït, entès, pintat. Just abans 
d’haver-la escoltat. Una paraula, 
segons la seva veu, pot canviar 
una vida sencera. És la veu que no 
enganya. És el so honest.”
Moreno Bernardi (Las cartas de La Nit)

https://teatreakademia.cat/espectacle/eduard-II/
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Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/eduard-II/

Fitxa artística

Adaptació: Moreno Bernardi + 
E2|pjct.-Lo Spazio
Autor: Christopher Marlowe
Dramatúrgia i direcció: Moreno 
Bernardi
Traducció: Sadurní Vergés
Repartiment: David Menéndez, 
Albert Díaz, Mònica Hernández, 
Òscar Castellví, Albert Muntané, 
Joan Llobera i Roger Sahuquillo
Multimèdia: Martín Elena
Il·luminació: Lluís Serra
Escultura: Manel Rovira
Música original: Roger Pi
Espai sonor: Ricardo González 
Yanel
Vestuari: Josep Abril
Disseny de cap: Alexis Ferrer
Ajudant de direcció: Rubén Homar
Ajudant de producció: Nil Mas
Ajudant de direcció en pràctiques: 
Camille Rasera
Assistent de direcció en 
pràctiques: Pol Salvatella
Vídeos promocionals: Bori Mo
Fotografies promocionals: Sudeep 
Dwivedi
Fotografies d’escena: Felipe Mena
Projecte: Lo Spazio + Moreno 
Ensemble Project

Activitats paral·leles

Websèrie documental
Descobreix el procés de creació de 
l’espectacle! 

Vés al Canal de YouTube del Teatre 
Akadèmia

Del 19 al 26 d’abril
Col·laboració amb la Filmoteca de 
Catalunya amb el Cicle Moreno 
Bernardi

Projecció dels documentals Las 
cartas de La Nit, Las voces de 
Radionit i Moreno Bernardi.

31 de maig a les 18h
Trobada amb Moreno Bernardi i la 
companyia de l’espectacle

Premis i guardons 

De l’espectacle L’olor eixordadora 
del blanc de Stefano Massini

XXVII EDICIÓ PREMIS BUTACA DE 
TEATRE DE CATALUNYA (2021)

3 nominacions:

- Butaca al millor actor teatral 
(David Menéndez)

- Butaca al millor disseny de llums 
(Lluís Serra)

- Butaca al millor espai sonor 
(Ricardo González Yanel)

https://teatreakademia.cat/espectacle/eduard-II/
https://www.youtube.com/c/TeatreAkad%C3%A8mia-TAK%20
https://www.youtube.com/c/TeatreAkad%C3%A8mia-TAK%20
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Enfrontant-se a Eduard II: Desig, 
paraula, estètica, estructures 
coreogràfiques i venjança
Parlarem del desig des d’un vessant inhòspit i inespe-
rat. Hi ha tota una sèrie de fets cruels en el text que vull 
mantenir i caracteritzar a partir de l’ambició i el desig 
de venjança de cadascun dels personatges. Una ven-
jança que es realitza mitjançant actes molt violents. 
Probablement, la violència és el concepte al qual vull 
donar més lectura contemporània respecte al text ori-
ginal. Tant des d’un punt de vista estètic com des d’un 
punt de vista dramatúrgic. 

Volem treballar la comunicació perquè anhelem oferir 
un fenomen teatral particularment plàstic i dur, on els 
elements que ens serveixen de font d’inspiració (l’aigua, 
la terra, la sang, les llums...) puguin fàcilment combi-
nar-se i compondre’s amb el llenguatge dels intèrprets. 
A més, he ideat una sèrie d’estructures coreogràfiques, 
pensades clarament per a actors, que puguin tapar la 
violència per a així revelar-la en la seva essència. Des 
d’un punt de vista dramatúrgic, em fixo sobretot en la 
neteja de la precisió de Marlowe en les paraules. Consi-
derant la violència, fins i tot la moderna i actual, com al-
guna cosa particularment i desgraciadament inherent, 
evident i precisa. 

Això vol dir que redueixo el text, construeixo 55 mo-
ments de diàleg, que s’encaixaran entre si. Moments 
molt curts i molt dinàmics on paro molta atenció als 
diàlegs, perquè són aquells llocs on els personatges 
manifesten la seva psicologia, d’una banda, però també 
tots els seus desitjos més ambigus.

Eduard II: Modernitat, disseny i tradició lingüística
La peça és el resultat d’un laboratori que va començar 
fa un any a Lo Spazio, i on hem mantingut viva la recer-
ca amb els intèrprets i altres col·laboradors per a poder 
aconseguir un artifici teatral complex, on combinar, 
d’una banda, un sistema d’actuació específic respecte 
a l’estètica que aconseguirem, que té a veure amb el 
llenguatge dels intèrprets.

Això té molt a veure amb el cos, però sobretot amb veu 
i el poder dels artistes convocats per a compondre tot 
l’efímer del llenguatge corporal i el llenguatge actoral 
amb una sèrie de dissenys. A part dels dissenys com 
el multimèdia de Martín Elena, la il·luminació de Llu-
ís Serra, el disseny sonor de Ricardo González Yanel 
i el vestuari de Josep Abril, aquesta vegada se suma 
el disseny de cap dels personatges, signat per Alexis 
Ferrer.

El meu desig és que els caps siguin dissenyats perquè 
representin psicològicament el símbol de la funció di-
nàmica de cadascun d’ells i de les seves forces. També 
se suma la col·laboració amb Manel Rovira, un escultor 
que estimo molt, que ha estat molt amic d’Elsa Peretti, 
i que ella mateixa sempre ha secundat. De Manel Rovi-
ra estimo la seva habilitat per a manipular els materi-
als i fer del ferro un element lleuger i volàtil.

Sempre he vist una similitud entre com en Manel tre-
balla els materials i com jo treballo el procés amb els 
intèrprets durant les sessions creatives. Se suma tam-
bé un jove compositor, que acaba la formació enguany, 
Roger Pi, amb el qual investiguem una col·lecció de 
soundtracks perquè la música intervingui com un ele-
ment més de la meva direcció dins de l’artifici.

Crearem tracks musicals (un per a cada personatge) 
que puguin manifestar el desenvolupament i l’evolució 
psicològica de les trobades i els desacords entre els 
implicats en la narració.

Eduard II i la lluita pel poder
Amb Eduard II reflexiono sobre la lluita de poders. La 
lluita de poder entre el sobirà i els nobles i sobretot la 
lluita de poders que un pot tenir amb si mateix.

En el cas d’Eduard, la seva llibertat i les seves obliga-
cions, els seus deures. En definitiva, l’ambició humana, 
que crec que és un concepte molt delicat que em crida 
molt l’atenció. Sobretot avui dia, em pregunto com es 
pot identificar la llibertat en l’ambició humana i també 
els seus límits. Com de lluny pot arribar l’ambició huma-
na abans de ferir als altres.

Eduard II i l’espai escènic
Vull tractar l’espai i, en particular, l’arquitectura del te-
atre com si fos una ment gegant on l’ambició es baralla 
amb si mateixa, o millor dit, com un lloc on les ments 
dels personatges es puguin trobar. Des d’un punt de 
vista tècnic, el tractarem com una caixa de ressonàn-
cies, com un castell que ens permet mantenint viu i al-
hora el fet històric i la modernitat. 

Penso fermament que puc reflexionar i investigar l’art 
escènic respecte a la modernitat tan sols si mantinc 
viva l’herència històrica que tinc, sigui positivament 
com negativa.

Moreno Bernardi
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Christopher Marlowe (1564 - 
1593): Vida i obra
Nascut el mateix any que Shakespeare, Christopher 
Marlowe es convertiria en el primer gran poeta de la 
segona gran època del teatre. La seva vida, igual que la 
dels seus personatges, seria curta i violenta.

Fill d’un sabater, Marlowe va estudiar en la King’s Sc-
hool de Canterbury i al Corpus Christi College, on es 
va llicenciar l’any 1584. Gran part d’aquest temps el 
va passar a Reims, entre els catòlics que conspiraven 
contra el règim protestant de la reina Isabel. A causa de 
les seves absències i al fet que es va negar a prendre 
les ordres sagrades, la universitat es va negar, durant 
un temps, a conferir-li el títol, però les autoritats, final-
ment, li van concedir.

Es va instal·lar a Londres l’any 1587 i va començar la 
seva carrera com a dramaturg, encara que és possible 
que també estigués al servei del servei secret. El jove 
poeta es va submergir en un cercle social que incloïa 
figures literàries tan pintoresques com Sir Phillip Sid-
ney i Sir Walter Raleigh. Va compartir habitació amb el 
seu col·lega dramaturg Thomas Kyd i sovint se’l va veure 
freqüentant les tavernes de Londres amb personatges 
com Robert Greene i Thomas Nashe. El seu magnífic 
aspecte, la seva impulsivitat i els seus vestits enjoiats 
aviat es van convertir en el tema de comentaris a la ciu-
tat.

Animat pels seus estímuls intel·lectuals, Marlowe no va 
trigar a escriure Tamburlaine, la primera obra anglesa 
notable en vers blanc. El drama isabelí havia arribat al 
seu punt àlgid i començava el seu ascens final quan 

Marlowe va entrar a escena.

Tenia l’avantatge que les seves obres eren presenta-
des per la companyia del Lord Almirall. Mentre els seus 
contemporanis veien les seves obres representades per 
nens de l’església, Marlowe veia els seus drames esce-
nificats per homes de gran alçada, com el majestuós 
Edward Alleyn, de més de dos metres.

Cap dramaturg havia invocat fins llavors el món, la carn 
i el diable de forma tan elevada en les seves obres (Dr. 
Faust, El jueu de Malta i Eduard II) com Marlowe. No obs-
tant això, el jove poeta no tenia ni riquesa ni posició, i la 
disparitat entre els seus somnis i la realitat de la seva 
situació va començar a pesar-li. Es va tornar cada ve-
gada més inquiet i irritable, fet que va allunyar-lo dels 
seus amics i coneguts.

L’any 1593, després d’assenyalar el que considerava in-
coherències a la Bíblia, Marlowe va caure sota sospita 
d’heretgia. Thomas Kyd va ser torturat perquè declarés 
en la seva contra, però abans que pogués ser portat 
davant les autoritats pertinents, el poeta de vint-i-nou 
anys va ser trobat mort en la taverna Dame Eleanore 
Bull, a Deptford. El 30 de maig de 1593, havia anat a la 
taverna a sopar amb uns amics. Segons els testimonis, 
va haver-hi una disputa i Marlowe va desenfundar el seu 
punyal contra un altre home que, en defensar-se, va cla-
var el punyal a l’ull del jove poeta, ferint-lo mortalment.
No obstant això, la contribució de Christopher Marlowe 
a la dramatúrgia universal va ser completa. Va retornar 
l’alta poesia a l’escenari i ens va deixar personatges tan 
ardents i apassionats com el seu creador, preparant el 
camí per a un altre poeta i dramaturg: William Shakes-
peare.

Christopher Marlowe: un dels precursors del 
vers blanc

El vers blanc, o vers solt, és un tipus de composició po-
ètica que es caracteritza per tenir una mètrica regular i 
mancar de rima. En anglès, el vers blanc normalment ha 
emprat el pentàmetre iàmbic.

El primer vers blanc que es coneix en llengua anglesa 
va ser escrit per Henry Howard, comte d’Arundel i Sur-
rey, a la seva traducció de l’Eneida (1554). Pot ser que 
Howard estigués inspirat pel text llatí original en crear 
aquest vers, ja que ni el vers llatí clàssic ni el vers grec 
utilitzaven rima; o pot haver estat inspirat per la forma 
italiana del vers sciolto, que tampoc contenia rima.

L’any 1561 Thomas Norton i Thomas Sackville ho intro-
dueixen a l’escena a la seva tragèdia Gordobuc, i va ser 
Christopher Marlowe qui ho va popularitzar a més d’es-
tablir-ho com el vers preponderant en el drama anglès 

de l’època isabelina, sent William Shakespeare qui l’ele-
varia a les seves cotes més altes.

El poema èpic El paradís perdut, de Milton, també està 
escrit en vers blanc. Després d’ell, els poetes anglesos 
van considerar que el vers blanc estava antiquat i van 
afavorir l’ús de les cobles. Alguns poetes romàntics 
anglesos, com per exemple William Wordsworth, Per-
cy Bysshe Shelley i John Keats, van tornar a utilitzar el 
vers blanc, revaloritzant-lo. Poc després, Alfred Tenny-
son va dedicar gran atenció al vers blanc, emprant-lo, 
per exemple, al seu llarg poema narratiu The Princess,  
així com a una de les seves peces poètiques més famo-
ses poemes, Ulysses.

La bolina russa també està escrita en vers blanc.

A la literatura espanyola, l’obra Arte nuevo de hacer co-
medias en este tiempo, de Lope de Vega, és un exemple 
de composició en vers blanc, en aquest cas en hendeca-
síl·labs sense rima.
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Derek Jarman i Eduard II
Edward II és una pel·lícula britànica de 1991, dirigida 
per Derek Jarman. Està basada en l’obra homònima de 
Christopher Marlowe. La trama gira al voltant de l’enfa-
tuació d’Eduard II d’Anglaterra amb Piers Gaveston, que 
provoca la caiguda d’ambdós, gràcies a les maquinaci-
ons de Roger Mortimer.

La direcció artística de la pel·lícula està desenvolupa-
da amb un estil postmodern, utilitzant una barreja de 
suports, conjunts i roba contemporànies i medievals (la 
data 1991 apareix en una proclama reial en una escena 

determinada). El contingut gai de l’obra també és enfa-
titzat per Jarman, afegint una escena eròtica homose-
xual i representant l’exèrcit d’Edward com un grup de 
manifestants pels drets homosexuals.

La pel·lícula va rebre crítiques positives dels crítics i 
ha estat considerada un exemple clàssic de New Que-
er Cinema. L’ús de l’anacronisme de Jarman va cridar 
l’atenció de molts professionals. També a la banda so-
nora amb l’aparició de la cantant Annie Lennox versio-
nant Ev’ry Time We Say Goodbye, de Cole Porter (un per-
sonatge que, com Eduard II va a haver de viure la seva 
sexualitat amagada de la vida pública). 

Derek Jarman: activisme i art 

Fill d’un oficial de la RAF (originari de Nova Zelanda) i 
d’una estudiant d’Arts (nascuda a l’Índia) que treballà 
per un temps pel couturier Norman Hartnell, estudià 
a partir de 1960 al King’s College de Londres. Després 
estudià quatre anys a la Slade School of Art, a partir 
de 1963. Tenia el seu estudi a Butler’s Wharf, Londres, 
i formà part del cercle social d’Andrew Logan durant la 
dècada del 1970. 

Escriptor, poeta, actor (actuà a Juli Cèsar de Shakes-
peare, un dels seus autors preferits), escenògraf, dis-
senyador, cineasta, pintor i activista pels drets homo-
sexuals, és reconegut mundialment per la qualitat de 

les seves obres. Exemple d’això és la seva primera pel-
lícula de 1976, Sebastiane, parlada totalment en llatí. 
L’any 1991 va dirigir la seva particular versió d’Eduard 
II, interpretada per Tilda Swinton, Steven Waddington, 
Andrew Tieman, John Lynch, Dudley Sutton, Kevin Co-
llins, Jerome Flynn i Nigel Terry.

El 22 de desembre de 1986 va ser diagnosticat amb el 
VIH i es va fer més notori en donar a conèixer la seva 
condició de seropositiu públicament. La seva malaltia 
el portà a traslladar-se a Prospect Cottage (Dunge-
ness), prop de la planta nuclear. Morí el 1994 per una 
malaltia relacionada amb la sida. A la seva mort, el 
grup de rock anglès Chumbawamba va publicar el seu 
tema Song for Derek Jarman en honor seu.

New Queer Cinema: breus apunts

El New Queer Cinema és un moviment cinematogràfic 
nascut dins del cinema independent de EE.UU. a princi-
pis dels anys 90. Els directors d’aquest moviment es van 
caracteritzar per la seva aproximació a la cultura que-
er i el seu cinema pretenia ser un revulsiu enfront les 
pel·lícules que buscaven donar imatges edulcorades de 
l’homosexualitat, tals com Maurice (James Ivory, 1987), 
El banquet de noces (Ang Lee, 1993) o Philadelphia (Jo-
nathan Demme, 1993).

L’expressió New Queer Cinema va ser utilitzada per pri-
mera vegada per la periodista B. Ruby Rich en un article 
publicat el 1992 en la revista britànica Sight & Sound. 
En aquest article s’analitzava la nombrosa presència 
de pel·lícules amb temàtica homosexual en els festivals 
de cinema de l’any anterior. Alguns d’aquests films van 
ser Young Soul Rebels (Isaac Julien, 1991), Poison (Todd 
Haynes, 1990) i Swoon (Tom Kalin, 1992).

Aquesta generació de cineastes va destacar pel caràc-
ter radical de les seves pel·lícules i per la seva forma de 
tractar les identitats sexuals, que desafiaven tant l’sta-

tu quo heterosexual, com la promoció d’imatges posi-
tives de l’homosexualitat que reivindicava el moviment 
LGBT. Aquests directors no pretenien fer un cinema de 
bons i dolents o que els seus personatges donessin bon 
exemple de l’homosexualitat, sinó poder reflectir la di-
ferència sexual sense autocensura i allunyar-se de les 
convencions heterosexuals aplicades al cinema gai.

Una de les causes del caràcter rebel d’aquests realitza-
dors va ser que van començar a dirigir pel·lícules quan 
la comunitat gai encara estava commocionada per l’im-
pacte de la sida i el neoconservadurisme promogut per 
Ronald Reagan, George H.W. Bush i Margaret Thatcher, 
que encara estava vigent.

També van comptar amb companyies de producció prò-
pies com Killer Films, cofundada per Christine Vachon, 
que va produir els debuts de Haynes i Kalin i la posterior 
Boys Don’t Cry (Kimberly Peirce, 1999). Una altra pro-
ductora cinematogràfica destacable és Andrea Sper-
ling, qui va produir The Hours and the Estafis i totes les 
pel·lícules de Gregg Araki; actualment produeix, entre 
d’altres, els films de la directora Jamie Babbit com But 
I’m a Cheerleader (1999).
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Moreno Bernardi: 
20 anys de trajectòria a Barcelona

Coreògraf i ballarí, després de formar-se amb Carolyn 
Carlson, Herns Duplan, Dieter Heitkemp, Antonella Ber-
toni i Michelle Abbondanza,  desenvolupa una dansa ori-
ginal en tècnica i composició que uneix els coneixements 
de les tècniques de dansa, de la biomecànica, de l’ex-
presion primitive i dels estudis en solfeig i teoria musical. 

És director i actor: després de diplomar-se a la Scuola di 
Teatro Alessandra Galant Garrone (Bolònia), i especialit-
zar-se en biomecànica teatral i tècniques de la màsca-
ra amb el mestre Nikolaj Karpov del GITIS de Moscou, a 
més de les intenses experiències de formació amb Judith 
Malina (The Living Theater), desenvolupa una idea i una 
pràctica de teatre on les tècniques actorals són l’únic ve-
hicle d’expressió escènica. És investigador independent 
i, des del 2009 al 2015, compta amb el suport de la coor-
dinació acadèmica de l’Institut del Teatre de la Diputació 

de Barcelona. Estudia, a més, música (solfeig i teoria) i 
guitarra clàssica al Centro Chitarristico Pretelli-Corradi 
(Verona) i s’especialitza amb el mestre polonès Lucyan 
Wesolowski.

Des del 1992 és artista freelance (coreògraf, director, in-
tèrpret, pedagog) signant, des de llavors, més de 60 pe-
ces escèniques entre dansa, teatre i dramatúrgies, amb 
una ininterrompuda implicació en la formació, la difusió i 
la recerca artística des del 1997.

Moreno Bernardi acompanya les activitats artístiques i 
de recerca amb la formació, oferint cursos i laboratoris 
a Itàlia, França i Espanya. Des del 2001, és professor de 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. L’any 
2003 crea el Moreno Ensemble Project, dirigeix el More-
no Bernardi Atelier des del 2015 (amb la col·laboració de 
la Sala Hiroshima) i, des del 2019, és director del projecte 
Lo Spazio, recerca artística i pràctiques contemporànies, 
amb el suport de la Nando & Elsa Peretti Foundation.

El Teatre en paraules de Moreno Bernardi 

Allò que m’interessa és la composició de l’acte teatral, rigo-
rosa, sense intromissió del “jo biogràfic” de l’actor, però sí 
a conseqüència del treball de recerca de “memòria artísti-
ca” de l’actor mateix i de les seves possibilitats tècniques 
en matèria de preparació, i concentro l’anàlisi de la posada 
en escena en la matèria que queda interna al desig d’es-
cenificació: un desenvolupament continu de la forma que 
oferta per la matèria física i vocal de l’actor, a la cerca d’un 
gest o d’un text amb atenció a la perspectiva i la percepció 
aliena al disseny de construcció actoral.

L’acció que manifesta el gest i la paraula que l’habiten, la 
plàstica de l’actor [cos/so] com a element representatiu 
del real, del que teatralment succeeix: el gest de «un» que 
mostra aquell de l’ «altre», manifestació «d’una paraula» 
que dialoga amb «una altra». El comportament/hàbit acto-
ral, en l’espai i en el temps, que et posa en contacte amb ell, 
t’atreu a ell, t’introdueix en ell. El gest que no explica una 
intenció, però si que tria mostrar-la. Cada gest i cada so 

són poètics, cada màscara mereix ser fixada en la memò-
ria col·lectiva. La peça com a composició de la percepció. 
Treball amb els actors com a transmissors de l’essència te-
atral, i, literalment, de l’essència d’un diàleg que es trans-
met per la “presència”, artesanalment construïda, dels ele-
ments-interlocutors. 

El teatre com a espai d’una altra literatura, d’un altre dis-
curs. A la cerca de l’espai que manifesta les seves troba-
des, els seus habitants, La metamorfosi que es deixa sen-
tir. Tracto de mostrar una “fisicalitat”, que sigui una acció 
o una situació dramàtica, una gestualitat o un text, amb la 
intenció de transmetre el profund que ha estat la trobada 
amb ella. M’obligo a l’espera que l’espai teatral es llegeixi 
pel que és i s’interpreti a si mateix. M’interessa la rigoro-
sa anàlisi gestual i la construcció conscient de l’acció, la 
ment de l’actor està activa en tot moment gràcies a un cos 
preparat i un sistema de regles disponible per a la comu-
nicació que posa en escena el pensament de la “màscara” 
visible.

La Dansa en paraules de Moreno Bernardi

Allò que m’interessa és la descripció pura del moviment, 
exacta, sense intromissió del “jo”, del que ocorre en l’ex-
terior de l’autor; la plena atenció a les formes que ens cir-
cumden. El moviment-manifestació de l’instant, element 
representatiu del real, del que succeeix, del que està a 
punt de passar i del que amb tota seguretat es desenvo-
luparà: el moviment de «un» que es fa costat a aquell del 
«altre», manifestació «d’una forma» que dialoga amb «una 
altra». El moviment que et posa en contacte amb ell, t’atreu 
a ell, t’introdueix en ell. El moviment que no explica la dan-
sa, però sí que tria mostrar-la. 

Cada moviment és poètic, cada forma mereix ser fixada en 
la memòria col·lectiva. El moviment com a «via» de la per-
cepció. Ell que revela els sentits, l’atenció, el natural, l’au-
tenticitat. Considero els moviments com a transmissors de 
l’essència dinàmica de les formes de la dansa. A la cerca 
del moviment que manifesta, per naturalesa, les seves tro-

bades, els seus canvis rítmics i tota transformació i relació 
en l’espai i en el temps. El moviment que es deixa sentir. 

Tracto de mostrar el moviment amb la intenció de transme-
tre com de profunda ha estat la trobada amb ell. M’obligo 
a l’espera del moment de la lectura i de la interpretació, 
el moviment demana només ser observat. Pot ser que tot 
això, demanar al moviment que ens qüestioni i ens porti en 
el més profund de la nostra percepció, soni a desafiament, 
però estic convençut que l’única cosa que ens queda en-
front d’un moviment en dansa és tractar de resoldre el seu 
misteri, molt conscients que no ho aconseguirem… Quan 
ballo, tracto de revelar el que vaig poder comprendre en el 
moment en què vaig trobar cada moviment i tota variació. 
Els moviments de les danses expressen l’habilitat humana 
per a retenir les relacions entre les coses. És el moviment 
que «és», i quan «és», estableix una relació clara entre dos 
pols, fins i tot si són oposats. El moviment en dansa re-
presenta un pensament, ja que és simple reflex, i reflexió, 
d’allò a què s’ha assistit.
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Els intèrprets

David Menéndez (Eduard II)

Artista multidisciplinari (actor, creador escènic i cantant). 
L’any 2013 consolida la relació professional amb el di-
rector Moreno Bernardi. Amb ell ha col·laborat a Everyt-
hing seems without limits (MBA5), La Nit - Radionit (Ber-
nard-Marie Koltès) i L’olor eixordadora del blanc (Stefano 
Massini). Per aquesta última obra va rebre una nominació 
com a Millor actor protagonista a la XXVII edició dels 
Premis Butaca. També als documentals Las cartas de La 
Nit i Las voces de Radionit (ambdós dirigits per Bori Mo). 
Des del 2019 és artista resident a Lo Spazio (centre de re-
cerca artística i pràctiques contemporànies). Allà ha de-
senvolupat els projectes de recerca: Traducció en format 
acústica de la interpretació actoral i Sistema de notació 
dramatúrgica. 

Al Teatre Akadèmia també ha interpretat La revolta dels 
àngels (d’Enzo Cormann i dirigida per Nicolàs Chevallier). 

Com a actor ha participat a ARCAS 2020 (Col·lectiu V.
V.A.A), Como una perra en un descampado (de Clàudia 
Cedó i dirigida per Sergi Belbel), El futur (Helena Tor-
nero), El percebeiro (escrita i dirigida per ell mateix), La 
partida (Vero Cendoya), La Plaza (Paco Gisbret), Cúbit 
(Josep Maria Miró), Kite kids and monkeys (Iván Morales), 
Broken heart story (Saara Turunen), El Rei Lear (dirigida 
per Lluís Pasqual), Fuenteovejuna: Breve tratado sobre las 

ovejas domésticas (Ricard Soler i Mallol, Cia OBSKENÉ), 
Shell (Albert Boronat), Bailong (Ana Roca), Famylia (Paula 
Ribó), The Mamzelles Teatre, Boquitas pintadas i Bostezo 
2.0 (Juan Pablo Miranda), Don Juan Tenorio (dirigida per 
Enric Cusí i Joan Arqué) o Vamos a por Guti (Nicolás Che-
vallier).

Durant la seva trajectòria ha treballat a Teatros del Ca-
nal, Centro Dramático Nacional, Sala Intemperie, Teatre 
Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, La Villarroel, Sala 
Atrium, La Gleva, Teatre Akadèmia, Sala Hiroshima, Te-
atre Gaudí, Versus Teatre, AYL Festival 2018, (Edimburg), 
Grec Festival de Barcelona 2017, Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro 2015, Fira de Tàrrega 2015, 
Festival Fiott de Galícia 2015 o Festival TACC de Vallado-
lid (2015).

Compagina la seva faceta com a intèrpret amb el seu 
proyecte musical BOYE, nom artístic amb el que va ater-
rar al panorama musical amb l’EP Boye, te queremos pero 
no eres nadie (2019), cinc temes produïts per Arnau Vallvé 
(Manel) que barregen generes com el hip hop, el funk o 
l’ectrònica. Enguany el podrem veure al Vida o al Mallorca 
Live Festival. 

En cinema i televisió l’hem pogut veure a As Bestas i Anti-
disturbios (Rodrigo Sorogoyen), The Woman at Sea (Diner 
Drukarova), Drama (Dani Amor), Foodie Love (Isabel Coi-
xet), Hache (Jorge Torregrossa i Fernando Trullols), Com 
si fos ahir (Sònia Sánchez), Mira lo que has hecho (Berto 
Romero) Ebre, del bressol a la batalla (Román Parrado), La 
Riera (Esteve Rovira) o La vida empieza hoy (Laura Mañá). 

Albert Díaz  (Piers Gaveston)

Actor. Amb Moreno Bernardi ha col·laborat a L’olor eixor-
dadora del blanc. Graduat a l’Institut del Teatre (itinierari 
d’interpretació musical). És artista resident a Lo Spazio 
des del 2020.

Ha participat als espectacles De les tristors en farem 
Llum (Dagoll Dagom), Saturnalia i Il Pasticcio (Núria Espi-

nosa i Lacci Comici) o Una Ronda (Marc Vilavella).

Ha treballat a diferents espais com el Teatre Akadèmia, 
Sala Fènix i ha realitzat una gira per Itàlia amb Saturnalia, 
peça de commedia dell’arte. 

En l’àmbit audiovisual destaquen Com si fos ahir (Sònia 
Sánchez), The Voids (Fran Granada) o Bristol (Sergi Merc-
hán). 

Mònica Hernández (Reina Isabel)

Actriu, ajudant de direcció, professora de cant i coach 
vocal. Amb Moreno Bernardi ha estudiat Dansa-Teatre i 
biomecànica de la veu i ha participat com a intèrpret a 
Radionit, Before Romeo&Juliet i Everything seems without 
limits. També com a ajudant de direcció a La nit i L’olor 
eixordadora del blanc. Des del 2020 és artista resident a 
Lo Spazio. 

Com a intèrpret ha participat a UtopiaMachine i B.A.R.R.A 
(Jordà Ferrer), El Danubio (María Donoso), Pequeño si-
mulacro de actuación (Juan Miranda), Morpheo 115 i Kol-
manskop (Guillem Gefaell), Don Quijote, errare è mano, 
perseveraré è cavalleresco (Carlo Boso), Against Nothing-
ness or 3cm above an empty head (Andrzej and Teresa 
Welminscy Cricot2), Villasolterone (Cia. Adàlids i Lluís 

Graells), Pervertits (Pau Masaló), Feliçment soc una dona 
(Margalida Estelrich, Cia. OBSKENÉ) o L’armari (Montse 
Obrador).

Ha treballat a diferentes escenaris com el Fòrum, Tea-
tre de L’Artesà, Teatre Akadèmia, Sala Hiroshima, Teatre 
Kaddish, Teatre Tantarantana, Sala Atrium, Teatre de la 
Unió, Sala Cincòmonos, Teatre de Ponent, Teatre Metro-
pol, ITs Festival 2017 (Amsterdam), Festival Internacional 
Commedia dell’arte Padova 2015, Edimburgh Festival 
2013, Festival COS 2012 (Reus) o Festus 2012 (Torelló).

La seva formació inclou la llicenciatura en Humanitats 
(Universitat Pompeu Fabra), Viewpoints a la Siti Com-
pany de Nova York o Harmonia i Piano amb Oriol Nebleza, 
a més d’un màster internacional en Vocal Coaching i re-
habilitació de la veu (UAB).
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Òscar Castellví (Mortimer)

Actor. Amb Moreno Bernardi ha col·laborat a L’olor eixor-
dadora del blanc. És artista resident a Lo Spazio des del 
2020. 

En teatre ha treballat a No sigueu materialistes (Jordi 
Fité), El muntaplats (de Harold Pinter, dirigit per Albert 
Gonzàlez), Els fusells de la senyora Carrrar (de Bertolt 
Brecht, dirigit per Albert Gonzàlez), Titus Andrònic (de 
William Shakespeare, dirigit per Israel Solà), El fantasma 
de Canterville (versió de Joan Yago, dirigit per Josep Ma-
ria Mestres), La mare (de Florian Zeller, dirigit per Andrés 
Lima), L’amic invisible (Sergi Portabella), L’avar (de Moliè-
re, dirigit per Josep Maria Mestres), Soliloquejar amb algú 
(Roger Torns), A House Is Not A Home (Pau Masaló), Histò-
ries d’amor per a una època de catàstrofes (Ferran Dordal), 
Translations (de Brian Friel, dirigit per Ferran Utzet), Toc 
Toc (de Laurent Baffie, dirigit per Esteve Ferrer), Els jus-
tos (d’Albert Camus, dirigit per Albert Gonzàlez), Atraco, 
paliza y muerte en Agbanäspach (Nao Albert i Marcel Bor-
ràs), La paraula a la boca, evoca (Imma Colomer), No parlis 
amb estranys (Helena Tornero), Groenlàndia (Jordi Faura), 
La ràbia que em fas (Juli Disla), Homentatge institucional a 

Sales, Calders, Tísner (Toni Casares), L’ombra al meu cos-
tat (Marilia Samper), Voyager (Marc Angelet), T-error (Jor-
di Oriol), Roaming món (de Joseph Danan, dirigit per Jordi 
Prat i Coll), Una història catalana (Jordi Casanovas), Gang 
Bang (Josep Maria Miró), Vimbodí vs. Praga (Cristina Cle-
mente), A una nena nua llépa-li la pell, llépa-li la pell a una 
nena nua (Marc Artigau), Lluny de Nuuk (Pere Riera), A mi 
no em diguis amor (Marta Buchaca), M de Mortal (Carles 
Mallol) o Terrífic (Tricicle). 

En el terreny cinematogràfic i televisiu, ha participat a 
El nieto (Carles Ledesma), Nuestras últimas despedidas 
(Isaac García), Arena bajo los pies (Oksana Khailova), 
César (Chus López), Parecía normal (Ronaldo Spencer), 
Happy Birthday Laura (Pau Dalmases), 1,2,3… (Marc Tra-
veria i Carlos Rodríguez), L’ham (Jordi Ramoneda), Noche 
de hombres (Sebas Mandilego), Lo mejor que le puede pa-
sar a un cruasán (Paco Mir), David (Carles Sans), Polònia 
(Marc Martín), Com si fos ahir (Sònia Sánchez), El viatge 
de Companys (Joan Gallifa), Perseguits i salvats. Camins 
de nit i boira (Felip Solé), Dinamita (Tricicle) o Chooof! (Tri-
cicle). 

Albert Muntané (Kent)

Actor. Amb Moreno Bernardi ha col·laborat a L’olor eixor- 
dadora del blanc i al projecte del MEp CA - Investigación 
Teatral. És artista resident a Lo Spazio des del 2020.  

En teatre ha participat a Tròpic (Sergi Marí) i Antígona 
(Jordi Coca) dirigides per Montse Gonzàlez i a tallers d’in-
terpretació amb Lourdes Barba (Antígona), Carme Porta-
celi (El casament dels petits burgesos), Anna Estrada (Ri-
card III) i Teresa Vilardell (La por es menja l’ànima). També 
ha participat a Amok (Stefan Zweig, dirigit per Eleonora 
Herder), Croades (Michel Azama, dirigit per Pere Box), 

Madame de Sade (Yukio Mishima, dirigit per Josep Ber-
nat) o Canigó (Jacint Verdaguer, dirigit per Martí Perafer-
rer). 

Ha treballat al Teatre Akadèmia, Teatre de la Selva i el 
Teatre Blau, entre d’altres espais. 

En el terreny de l’audiovisual ha aparegut a Monólogos 
en la ducha, La Ratjada (Miquel Garcia), El cor de la ciutat 
(Esteve Rovira), Majoria absoluta, El destino es caprichoso 
(Delia Ponce), El reino de lo natural (Pablo Lopergolo), La 
maldición de la presa (Samer Alasaad) o Engendro (Luís 
Cabezas).

Joan Llobera (Bisbe de Canterbury)

Actor, cantant i músic. Amb Moreno Bernardi col·labora 
a L’olor eixordadora del blanc, Composición para 6 voces, 
1 canto y 1 narrador (70è aniversari dels Drets Humans). 

És artista resident a Lo Spazio des del 2019, on ha sigut 
ajudant de direcció de Diverse Chilhood i Tiresias. També 
ha dirigit Una segona oportunitat (tutoritzada per Bernar-
di).

Com a intèrpret l’hem vist a Dinamo i Manes (La Fura dels 
Baus), Camí reial (Fèlix Pons), Extractes de veus de Txer-

nòbil (Joan Cusó), Bcn-Reset (Àlex Ollé) o L’or del Rin (Ro-
bert Carsen).

Ha treballat a diferents espais com el Teatre Akadèmia, 
Navarra Arena, Ateneu Barcelonès, Sala Beckett o el 
Gran Teatre del Liceu. 

En el terreny de l’audiovisual l’hem vist a Neandertales: 
el último refugio (Josep Serra), La Riera (Esteve Rovira) 
i Summertime a BTV (Eva Niñerola). En el musical, és 
cantant i compositor i ha realitzat gira nacional amb les 
bandes High Times (reggae-ska-soul) i Dubcat (electrò-
nica-rap).

Roger Sahuquillo (Príncep Eduard)

Actor. Amb Moreno Bernardi ha col·laborat a Fall: Can You 
Feel Me When I Fall? (treball de final de grau tutoritzat 
per l’artista) i és actor resident a Lo Spazio des del 2021. 

En teatre l’hem pogut veure a Salomé, proposta interdis-

ciplinària de Mia Parcerissa i Cia. La Cremosa. Pel que fa 
al terreny audiovisual ha participat a Las leyes de la fron-
tera (Daniel Monzón) i Sky Rojo (Álex Pina).

El 2022 ha finalitzat els seus estudis a l’Institut del Te-
atre.
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Els dissenyadors

Martín Elena (Multimèdia)

Llicenciat en Comunicació Audiovisual. Compta amb una 
dilatada trajectòria tant en la creació d’audiovisuals, com 
en la implantació d’aquests a escena, encarregant-se del 
disseny d’espais audiovisuals.

Dins del seu currículum destaquen produccions dirigi-
des per directors de renom com Krystian Lupa, Oskaras 

Koršunovas, Moreno Bernardi, Àlex Rigola, Julio Manri-
que o Silvia Munt, entre d’altres.

Entre els seus treballs, destaquen els següents dissenys 
de vídeo: Eva contra Eva (2019), Maremar (2018), La res-
posta (2018), Akana (2018), Les noies de Mossbank Road 
(2017), Paraules encadenades (2017), La bellesa (2017), 
Davant la jubilació (2016), Una altra pel·lícula (2015), L’es-
tranger (2013), 100 Femmes (2013), Nixon-Frost (2010) o 
The Bukowsky Project (2009).

També compta amb gran experiència en el terreny de la 
producció i la docència. 

Lluís Serra (Il·luminació)

Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques i gra-
duat en Disseny d’Il·luminació Escènica a l’Escola Taller 
de Tecnologia de l’Espectacle (TTE).

Comença la seva vida laboral realitzant càlculs lumínics 
per a diferents empreses relacionades amb la il·lumina-
ció arquitectural i més tard s’especialitza en el sector de 
les arts escèniques.

Va ser membre de la primera generació d’Els malnascuts, 
plataforma de teatre jove de la Sala Beckett de Barcelo-
na on va començar la seva carrera com a il·luminador te-
atral. Des d’aleshores que ha estat compaginant la feina 
de tècnic de llums i d’il·luminador teatral.

Ha estat cap tècnic de Bohèmia’s Produccions, Tanaka 
Teatre, la Nau Ivanow i actualment del Teatre Akadèmia. 
També ha realitzat assistències al Liceu, Festival Grec, 

Teatre Zorrilla de Badalona i Teatre Eòlia, entre d’altres.
Com a il·luminador d’espectacles teatrals i dansa ha tre-
ballat per a diferents companyies i productores: Bohe-
mia’s produccions, Brodas Bros, Hand Made Dance, Col-
lectiu la Santa, Cia. En companyia Estranya, Les Antonie-
tes, Moreno Ensemble Project (MEp), Els Pirates Teatre o 
el Teatre Akadèmia, entre d’altres.

A partir de la temporada 2019-20 realitza tots els dis-
senys d’il·luminació de les produccions pròpies del Tea-
tre Akadèmia, entre elles Què va passar amb Bette Davs 
i Joan Crawford? (Guido Torlonia, 2019), L’home de la flor 
als llavis i... (Mario Gas, 2020), Per un sí o per un no (Elena 
Fortuny, 2020), La Nit (Moreno Bernardi, 2020), Radio-
nit (Moreno Bernardi, 2020), L’olor eixordadora del blanc 
(2021) i Red (2021-2022).

També ha estat nominat als Premis de la Crítica 2016 pel 
disseny d’il·luminació de Ciara i als Premis Butaca 2021 
per L’olor eixordadora del blanc, muntatges estrenats el 
2015 i 2021 al Teatre Akadèmia.

Manel Rovira (Escultura)

Realitza estudis a l’Escola Eina de Barcelona, i col·labora 
amb diferents artistes de la ciutat. Artista escultor que 
ha participat amb el grup G de T (Grup de Treball), en di-
ferents exposicions i publicacions: Documenta de Kassel 
(1972), Col·legi d’Arquitectes de Barcelona (1975), Biennal 
de Venècia (1976), Fundació Joan Miró, Barcelona (1977) i 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA (1999).

Durant gairebé cinc dècades ha realitzat exposicions 
individuals i col·lectives a espais diversos, com: Sala 
Vinçon, Barcelona (1971); Galeria 4 Gats, Palma de Ma-
llorca (1972); Galeria Gu, Barcelona (1980); Felipe de 

Paco, Barcelona (1988); Galeria Cascais, Santa Eulàlia 
des Riu, 1994; Homenatge als animalers, Ajuntament de 
Barcelona (1995); Plats d’artista, Fundació Llorens Arti-
gas, Gallifa (1996), Homenatge a Francesc Català Roca, 
Museu de Valls, Tarragona (1996); Galeria Alter Ego, Bar-
celona (1997); Galeria Contrast, Barcelona (1997); ARCO, 
stand Ediciones Ming, Madrid (1998); New Art, Barcelo-
na (1998); Menjar i beure, Galeria Alter Ego, Barcelona 
(1998); Saltamartí. Homenatge a Joan Brossa, Fundació 
Llorens Artigas, Gallifa (2000); Galeria Shatevin, Barce-
lona (2001); Laberint circular (tauromàquia), Casa Leo-
poldo, Barcelona (2002), Can Nobas, Elsa Peretti Foun-
dation (2006) i Escultures ceràmiques a Lo Spazio, Nando 
Peretti Foundation, Delegació Catalunya (2015).



Temporada 2021/22 / Eduard II/ 15

Roger Pi (Música original)

Músic multidisciplinari, educador, bateria, pianista i en-
ginyer de formació. Ha treballat composant la banda 
sonora original del documental Moreno Bernardi, co-di-
rigit per l’artista italià i Bori Mo i estrenat recentment a 
la Filmoteca de Catalunya. Actualment, és resident a Lo 
Spazio. 

Ha treballat en l’àmbit de la interpretació musical i tea-
tral durant gairebé deu anys. Ha gravat, col·laborat i girat 
amb artistes com Joan Rovira, The Mamzelles, Andreu 
Rifé, The Txandals, Mrs. Glow, Eclectic Colour Orchestra, 

GIOrquestra, Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Franz 
Schubert Filharmonia, entre d’altres. Ha actuat als prin-
cipals escenaris de Barcelona i Madrid, com l’Auditori, 
Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau de la Música Ca-
talana, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real, Razzmatazz, 
Apolo, Bikini BARTS o Jamboree.

S’encarrega de la direcció musical i de la producció de 
totes les seqüències del directe de Motown - I’ll Be There, 
show de gran format basat en la música de la discogràfi-
ca Motown Records (des del 2019 fins ara) i de la direcció 
musical, la producció del directe y elaboració de totes les 
seqüències electròniques del directe dels concerts del 
raper barceloní BOYE.

Ricardo González Yanel (Espai sonor) 

Ha creat l’espai sonor dels espectacles Bits i Hits del Tri-
cicle. També ha treballat com a operador de so i mapping 
als espectacles Garrick, Bits i Hits. Ha creat la música i 
el disseny sonor de Prefiero que me quite el sueño Goya 
que cualquier hijo de puta de Ia Cia. Perro de compañía. 
També va crear el disseny sonor de La plaça del Diamant 
dirigida per Paco Mir.

Com a tècnic ha treballat amb directors d’escena com 
Fernando Fernán Gomez i Felix Prader.

Ha treballat al món audiovisual fent postproducció de 
documentals com Les ombres de Gaudí. En el món artís-
tic audiovisual va fer la ràdio-novel·la Novembro de Julia 
Montilla i l’espai sonor i postproducció de diverses expo-
sicions de la fotògrafa Tatiana Donoso.

Com a músic ha recorregut tot Espanya amb diverses 
bandes. Actualment, té un projecte de música electròni-
ca anomenat Mehlic.

Per la seva tasca a L’olor eixordadora del blanc va merèi-
xer una nominació als Premis Butaca 2021.

Josep Abril (Vestuari)

Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i 
Disseny de Moda a EATM (Barcelona). Des de llavors, la 
seva carrera professional ha estat lligada a la capital ca-
talana. 

L’any 1991 va guanyar el Premi Gaudí de nous dissenya-
dors i el 1997 quan va presentar la seva primera col·lec-
ció. L’any 2003 va ser fitxat per Armand Basi per a encar-
regar-se de la seva col·lecció masculina. Des de llavors 
fins a finals de maig de 2009, Abril ha estat al costat de 
Markus Lupfer, responsable de la línia femenina de la 
firma. Allà va ser el Director Creatiu de la col·lecció per 
home ARMAND BASI ONE, presentant les col·leccions en 
la passarel·la internacional de París. 

A més de les seves col·leccions, Josep Abril compta amb 
una extensa carrera com a dissenyador de vestuari per 
a òpera, teatre i dansa. Entre aquests espectacles hi 
trobem: Pol de Marcelí Antúnez (2002), Gaudí de Manu-
el Huerga (Gran Teatre del Liceu, 2004), Un pont de Mar 
Blava de Lluis Llach (TNC, 2005), Mozart Nu de Yago Peri-
cot (Mercat de les Flors, 2008), Llavores de Raül Refree i 

Rodrigo Cuevas (2021). També ha participat en el vídeo 
Los irrompibles de Love of Lesbian (2021). 

Col·labora habitualment amb La Fura dels Baus i Alex 
Ollé en el terreny operístic: Erwartung & Il Prigioniero 
(Opera de Lyon, 2013), Le Vaisseau Fantome (Opera de 
Lyon, Teatro Real i Opera de Lille al 2014, 2016 i 2017, 
respectivament), Tristan uns Isolde (Opera de Lyon i Gran 
Teatre del Liceu al 2011 i 2017), Alceste (Opera de Lyon, 
2018) i Ariane et Barbablue (Opera de Lyon, 2021). També 
crea el vestuari per als espectacles del director escènic, 
ballarí i coreògraf Moreno Bernardi. Aquests són: La nit, 
Radionit i L’olor eixordadora del blanc (Teatre Akadèmia, 
2020-2021), Il Gesto Sospeso i Médée Khali (Sala Hiros-
hima, 2017 i 2018) i el documental Moreno Bernardi | Pere 
Riera - Correspondències, Dansa i Arquitectura (2020).

Ha rebut diferents guardons i reconeixements com el 
Premi a la millor col·lecció de la passarel·la 080 Barce-
lona Fashion (2014), Premi “BARCELONA ÉS MODA” al 
millor professional  (2008), el Premi GQ al millor disse-
nyador masculí nacional (2004) o el Primer Premi Gaudí 
per a nous dissenyadors (1991).
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Alexis Ferrer (Disseny de cap)

Forma part de l’escena de la moda avantguardista bar-
celonina, que ha inspirat en ell la llibertat de somiar l’im-
possible, traspassar els límits de l’infinit i dissenyar per 
al món de la seva imaginació. Als 17 anys li van publicar, 
per primera vegada, el seu treball en la revista Metamor-
phosis de París i des de llavors Alexis ha treballat a més 
de 1000 passarel·les de tot el món i ha col·laborat amb 
indústries tan diverses com l’alta costura, el món audio-
visual i el teatre.

Aquesta àmplia gamma d’influències s’ha enriquit en-
cara més gràcies als seus estudis d’estilisme amb Vidal 
Sassoon a Londres i Los Angeles, convertint a Alexis en 
un autèntic influencer d’avantguarda en el món de la per-
ruqueria. Ha treballat en col·laboració amb Wella durant 
els últims 20 anys a través de l’empresa Anna Ferrer on 
l’Alexis és el director creatiu i dirigeix cinc salons i un 
equip de 57 perruquers.

Des de 2012 forma part de “Wella Global Creative Ar-
tists” i és considerat com un dels 10 millors perruquers 
de tot el món. Treballa en l’equip internacional de Wella 
Professionals i ha participat en espectacles de perru-
queria a Espanya, Àustria, Turquia, Romania, Rússia, Ber-
lín, Dubai, Londres i París. Col·labora permanentment en 
diversos programes visionaris del món de la moda per a 
continuar expandint l’etiqueta d’Anna Ferrer dins i fora 
d’Europa. Totes les iniciatives són secundades pel labo-
ratori de noves idees, que compta amb l’ajuda de Wella, 
per a investigar i buscar productes innovadors utilitzant 
noves tecnologies.

Paral·lelament, col·labora amb alguns dissenyadors com 
Josep Font, Manuel Bolaño o Txell Miras a Barcelona, 
París, Milà i a la London Fashion Week. Té la capacitat 
de creuar límits i ho fa imprimint fotografies en el cabell, 
creant recollits invertits impossibles, pintant sobre una 
cabellera com si d’un quadre es tractés o usant tecnolo-
gia portàtil en el cabell.

El traductor

Sadurní Vergés 

Graduat en Dramatúrgia i Direcció d’escena a l’Institut 
del Teatre, llicenciat en Traducció i Interpretació d’An-
glès, màster en Literatura europea i postgraduat en Ges-
tió cultural. És dramaturg, traductor i professor de dra-

matúrgies contemporànies a l’Institut del Teatre.

Apassionat per la dramatúrgia en totes les seves accep-
cions, escriu obres de teatre i col·labora com a dramaturg 
en peces de dansa contemporània i amb grups musicals. 
Ha guanyat diversos premis, com el I Premi Mallorca de 
Dramatúrgia 2018, el Premi de Teatre «25 d’abril» de Be-
nissa (Alacant) 2019 o el Premi de Teatre Jaume Salés i 
Sanjaume 2020.
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Els ajudants de direcció

Rubén Homar (ajudant de direcció)

Ha realitzat el primer cicle de la llicenciatura en direcció 
cinematogràfica per la UACE. S’ha format en realització i 
producció de cinema i televisió (CEF), regidoria d’espec-
tacles, maquinària de teatre, il·luminació de cinema, es-
cenografía i disseny i animació 3D studio max.

En arts escèniques ha treballat com a regidor dels espec-
tacles Gelabert VO, Moby Dick, L’encarregat, El bon lladre, 
Monòlit, Orgia, Blackbird, El Caballero de Olmedo (també 
regiduria de la gira internacional), El Rei Lear i Afterplay 
(entre d’altres) al Teatre Lliure. També com a assistent de 
direcció de Lluís Pasqual a Quitt, Blackbird, Els Feréstecs, 
El Caballero de Olmedo, El Rei Lear i A teatro con Eduardo.

També ha sigut regidor tècnic de la companyia The Mam-
zelles Teatre, Focus, Sala Beckett, La Virgueria i l’Ateneu 
Popular 9 Barris. 

Camille Raséra (ajudant de direcció en pràcti-
ques)

Actriu, directora i artista resident a Lo Spazio l’any 2022. 
Amb Moreno Bernardi ha treballat a L’Altra Voce (Teatre 
Akadèmia, 2017), Stabat Mater - It’s ok Ma (2018), Don’t 
weep don’t srcream (2017), Kindness of the soul (2016) i El 
bucle blanco (2015), totes aquestes a la Sala Hiroshima. 
També s’ha format en Biomecànica Dansa-Teatre amb 
Bernardi. 

Com a directora i escriptora, ha treballat a Le désastre 
le plus beau que tu n’aies jamais vu (en curs), Intérieur (en 
curs), En suspens (Knuts Festival, Festival Courants d’air 
(Bèlgica), La mue (de Célia Ririve, Ravieversaire, Festival 
Triple Echo, Bèlgica), Des femmes qui dansent sous les 
bombes (Théâtre du Centaure, Luxemburg), Et si on rê-
vait - project Electre (Festival Courants d’Air, Look’IN OUT 
(Bèlgica) i La secte du bonheur (Studio du Gran Théâtre 

du Luxembourg, Théâtre du Centaure, Luxemburg).

Como a actriu ha interpretat el personatge principal de la 
pel·lícula New Skin (Alix Gentil, 2018). En teatre, ha par-
ticipat a Una amitié intouchable (2022), Me gusta como 
luces, Sex Mirror (Alil Gentil, 2019), Carrés Blancs (Lau-
rent Plumhans, en curs), Descendre (François Badoud, en 
curs), Des femmes qui dansent sous les bombes (Théâtre 
du Centaure, Luxemburg, 2018), Métamorphoses (Pascal 
Crochet, 2018), Faust ou l’Inconstance (Vincent Doron, 
2017), Shakespeare 450 (Emeric Marchand, 2014), Les 
femmes savantes (Marja-Leena Junker, 2012), Contes 
d’un hiver russe (La Compagnie des Chapeliers, 2011) o La 
secte du bonheur (La Compagnie des Chapeliers, 2011).

Com a performer ha realitzat els solos Incarnations (Mu-
sée Belvue, 2021) i Psukhê (Phainô Project(ion) Room, 
2020).
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