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El Papa
Del 2 de novembre al 4 de desembre

D’Anthony McCarten
Traducció: Jaume Coll Mariné 
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler, Xavier 
Boada, Núria Farrús, Míriam Lladó i 
Marc Tresserras

Durada: 1h 40 min aprox.
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia.

Sinopsi

A l’obra El Papa, el dramaturg i guionista neozelandès 
Anthony McCarten explica la història de dos homes de 
fe que s’enfronten a una difícil decisió: la confrontació 
directa entre el passat i el futur de l’Esglèsia catòlica 
a través de la controvertida relació entre Benet XVI i el 
Papa Francesc, un conservador i l’altre reformista. 

El conficte: tots dos hauran de triar entre abandonar 
els seus càrrecs i “renunciar” per a retirar-se a una vida 
d’oració i meditació o ocupar una posició tan determi-
nant. Entre seguir les normes preestablertes per la ins-
titució o les de la mateixa consciència.

Lluís Soler i Xavier Boada es converteixen en aquests 
dos pontífexs aparentment oposats. Ambdós represen-
ten a la perfecció el destí simbòlic del pontificat: deci-
dir què és pecat i què és permissible.
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Per què El Papa?

L’obra en paraules del director

Enguany he triat portar a escena El Papa (The Pope), 
una obra d’Anthony McCarten, un dramaturg que tam-
bé escriu per al cinema. De les seves les obres s’han fet 
pel·lícules d’èxit com Darkest Hour (Joe Wright, 2017), 
Bohemian Rhapsody (Bryan Singer, 2018) i, també del 
títol que ens ocupa, The Two Popes (Fernando Meire-
lles, 2019).

McCarten, de família catòlica irlandesa, va créixer a 
Nova Zelanda. Com ell mateix diu, la seva vida d’es-
criptor està arrelada en la bellesa viva d’una litúrgia 
que no permet contemplar la vida sense reflexionar 
abans sobre la mort. Durant una estada a Roma, Mc-
Carten va assistir a la primera missa celebrada pel nou 
papa, Francesc, a la plaça de San Pietro. Es pregun-
tava on era l’altre papa, Benet, que havia renunciat al 
papat, però conservava el títol de papa “emèrit”. Un fet 
curiós, per primera vegada des de 1415 dos pontífexs 
vius a poca distància l’un de l’altre. Això va provocar 
una revolució dins de l’església. D’aquí va sorgir la ins-
piració per a escriure aquest text.

El Papa explica la història de la trobada entre aques-
tes dues grans figures contemporànies, conegudes 
per tots, aquesta vegada en un context íntim. Es trac-
ta, per descomptat, d’una “al·legoria”, una interpreta-
ció lliure del relat de l’autor sobre l’enfrontament entre 
aquestes dues figures emblemàtiques. Però, així i tot, 
es basa en una gran quantitat de fonts i documentació 
periodística històrica. De fet, abans de desenvolupar 
l’obra i el guió, McCarten va escriure un assaig molt 
interessant “Els dos Papes. Francesc, Benet i la decisió 
que va estremir al món” (The Two Popes. Francis, Bene-
dict and the Decision that Shook the World, A. m., 2019).

Dos pols aparentment oposats, Benet, l’intel·lectu-
al tradicionalista i ultraconservador, i Francesc, el 
reformista radical i extravertit, que representen a la 
perfecció el destí simbòlic del pontificat: dues claus 
que es creuen, una per a tancar i una altra per a obrir, 
per a definir allò que és pecat i allò que és permissible. 
Qui té raó?

Guido Torlonia

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/el-papa/

https://teatreakademia.cat/espectacle/el-papa/
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Fitxa artística

Autor: Anthony McCarten
Traducció: Jaume Coll Mariné
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler, Xavier 
Boada, Núria Farrús, Míriam Lladó i 
Marc Tresserras
Espai escènic: Paula Bosch
Vídeo: Joan Rodón (dLux.pro)
Il·luminació: Lluís Serra
Vestuari: Míriam Compte
Espai sonor: Ricardo González Yanel
Ajudant de direcció: Iban Beltran
Assessorament de moviment: Ana 
Pérez García
Ajudant de producció: Marta 
Margarit
Assistent de direcció i regidoria: 
Marc Tresserras
Assistents de vestuari (en 
pràctiques): Tania Hernández i 
Abigail Montero
Construcció d’escenografia: Art 
Coolers
Confecció de vestuari: Trinidad 
Rodríguez, Inés Mancheño i Antonia 
Pérez
Fotografies: Felipe Mena

Agraïments: Maria Teresa Bartrina i 
Sala Beckett.

Destacats

The Two Popes (Fernando Meirelles, 
2019), protagonitzada per Anthony 
Hopkins i Jonathan Pryce, és 
l’adaptació cinematogràfica 
d’aquesta obra, que va rebre tres 
nominacions als Oscar 2019.

Anthony McCarten és 
dramaturg, productor i guionista 
cinematògrafic quatre vegades 
nominat als Oscar per The Theory 
of Everything (James Marsh, 
2014, millor pel·lícula i millor guió 
adaptat); Darkest Hour (Joe Wright, 
2017, millor pel·lícula) i The Two 
Popes (Fernando Meirelles, 2019, 
millor guió adaptat).

L’obra The Pope ha inaugurat la 
temporada 2022/23 del Rose 
Kingston Theatre (Londres) 
protagonitzada pels prestigiosos 
Anton Lesser i Nicholas Woodeson 
i dirigida per James Dacre. Allà s’ha 
pogut veure gairebé en paral·lel al 
muntatge català.

Col·loquis

3 de novembre (després de la 
funció) 

Col·loqui amb la companyia i la 
participació de Jaume Coll Mariné, 
traductor de la peça.

La crítica ha dit:

“És refrescant trobar una obra que 
llanci llum sobre la política del 
papat.”

Michael Billington I The Guardian

“Els diàlegs de McCarten 
són potents, sorprenentment 
enginyosos, i mantenen la nostra 
atenció en tot moment.”

Anne Cox I Stage Review

“L’obra és divertida i íntima i dona 
una visió de la humanitat de dos 
personatges que normalment 
estan envoltats de tradició, ritual i 
política.”

Karen Johnstone I The Nene Quirer
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Lluís Soler 
Papa Benet, aka Joseph Ratzinger

Treballar personatges que encara són vius, que existei-
xen en aquest món nostre i que tenen una rellevància 
com la que pot tenir el Sant Pare o el Papa de Roma és 
especial, és singular. És a dir, és diferent treballar un 
personatge fictici o treballar un personatge del qual 
pots tenir molta informació. 

En aquest cas jo diria que de moment el procés és molt 
enriquidor. Ha estat tranquil, hem anat fent... Fa moltes 
setmanes que assagem. L’equip és meravellós. És a dir, 
és un equip que treballa una mica a partir del cada dia, 
d’anar suman cada dia una mica i el que puc dir és que 
ara ens queda el més interessant, que és fer el pas al te-
atre.

Allà tot el que hem treballat i tots els elements que tenim 
se sumaran afegint-hi l’espai, les llums, el so, el vestuari, 
l’escenografia, etc. Caldrà refer tota la feina que hem fet 
fins ara i al mateix temps reestructurar-la d’acord amb 
tots aquests elements que hi anirem afegint. Això és el 
que ens pot arribar a ajudar als actors i les actrius a ar-
ribar aquests personatges que són delicats, que tenen 
una vida personal que normalment no ens és coneguda 
i que hem d’intentar que sigui tan senzilla i tan humana 
com es pugui.

Esperem que aquest pas vagi bé i confio en el fet que 
tots els actors i actrius que fem aquesta obra ens apro-
parem molt, si no del tot perquè això és impossible, a la 
realitat que poden viure aquests personatges en el seu 
dia a dia. 

Preparant els personatges
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Xavier Boada
Cardenal Bergoglio, 
aka futur Papa Francesc

Amb relació al procés d’assajos i de producció d’El Papa, 
vull explicar que tot va començar el 5 de setembre. Amb 
el Lluís (Soler), durant el mes d’agost, ja ens havíem anat 
trobant periòdicament per fer un treball estrictament de 
memorització de text i això va fer que quan arribéssim 
a la primera setmana d’assajos pràcticament el text de 
la peça el tinguéssim a dins, així com els nostres perso-
natges.

Això va significar una cosa molt bona pel teatre i pel 
procés i és que vam poder aixecar la peça amb relativa 
facilitat perquè vam tenir una setmana de lectura en la 
qual després va entrar tota la tasca de direcció i produc-
ció per organitzar la cosa. Però la feina de colzes estava 
feta. Això ha volgut dir que tot el procés ha sigut plàcid 
en aquest sentit. 

Realment els dos personatges són d’una important 
complexitat, perquè més enllà de la màscara o el ves-
tit de papa, cardenal o de representant de l’Església 
catòlica que signifiquen, hi ha dues grans humanitats 
al darrere. Dues persones amb unes profunditats hu-
manes considerables. Investigar això i anar estibant fils 
d’aquest món i d’aquestes ànimes és el que hem anat 
fent durant aquest període d’assajos. 

Ha sigut divertit i generós poder treballar d’aquesta ma-
nera, sense cap mena de conflicte, sense presses, sense 
preconcebuts. Seria una mica comparable a anar fent 

capes de pintura sobre una tela, anar buscant (com diria 
en Rothko) els vermells essencials d’aquest personatge. 
Estem en això encara: immersos en el procés. Encara 
queden dies per a l’estrena i ara es tracta de divertir-se, 
de gaudir-ho, i és el que estem començant a fer tots els 
actors que participem en aquest projecte. Especialment 
amb el Lluís, que és amb qui tinc més escenes i situaci-
ons.

Tant de bo tots els projectes fossin tan ben mesurats 
com aquest. Ara només cal esperar que tota aquesta 
història que expliquem (desconeguda en certa manera 
perquè només es coneix a través de la pel·lícula que es 
va fer i es coneixen els personatges perquè són històrics 
i estan vius) arribi al públic i que aquest ho rebi amb la 
mateixa generositat. 
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Núria Farrús 
Germana Brigitta

Ara que ja s’apropa la data de l’estrena i finalitza el 
període d’assajos, podria dir que estic experimentant 
una immersió en un món ple de misteris i incògnites, 
on investigar i anar fent descobriments ha estat apas-
sionant. No s’acabaven mai les preguntes i les respos-
tes apareixien com a descobertes fascinants.

Assajos tranquils, agradables i plàcids. Amb un grup 
molt humà que fa que la feina sigui fàcil, que et sentis 
molt a gust i que a poc a poc es vagi construint el per-
sonatge i la peça sense esforç. Els assajos han estat 

un espai compartit, ideal, preciós i que s’ha convertit 
en “casa nostra” durant gairebé dos mesos.

Ara mateix, em trobo amb moltes ganes de seguir 
aquest procés, que no acabarà fins a l’última funció, i 
de poder continuar jugant cada dia amb els meus com-
panys Lluís Soler, Xavier Boada, Míriam Lladó i Marc 
Tresserras.

Molt agraïda a Guido Torlonia i Meri Notario per dei-
xar-me ser La Germana Brigitta, i a tot l’equip del Tea-
tre Akadèmia (Fernando Solla, Rubén Salinas, Míriam 
Font i Lluís Serra), ja que gràcies a ells ha estat possi-
ble.

Marc Tresserras 
(diferents personatges)

El procés de creació de “El Papa” ha estat de dos me-
sos. Dos mesos d’assaig la primera setmana dels quals 
vam començar a treballar detingudament l’adaptació 
del text i de l’obra. La segona setmana vam començar 

a aixecar la peça tenint en compte la interpretació dels 
actors i el muntatge. Jo crec que sobretot la interpre-
tació dels actors és el que porta gran part del pes de 
l’obra i de la proposta.

Han estat dos mesos treballant amb tot l’equip colze 
a colze, per tal de tirar endavant la proposta i treure el 
millor resultat possible.

Míriam Lladó 
Germana Sophia

Al principi dels assajos recordo que estava bastant pre-
ocupada per trobar la millor forma de construir aquest 
personatge des de zero. Estava bastant atabalada fins 
que els meus companys em van dir que teníem temps 
i que amb constància i paciència ja em sortiria. A partir 
de llavors, m’ho vaig prendre d’una altra manera.

He tingut la sort de treballar amb persones amb qui ja 
havia treballat i això també m’ha donat confiança per ti-
rar endavant. A base de prova i error estem trobant una 
monja que fa goig. Estic molt contenta de tot aquest 
equip que m’està donant suport i molta esperança per 
continuar cap endavant. No puc demanar res més, la 
veritat. Molt agraïda.
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Anthony McCarten
McCarten va néixer i créixer a New Plymouth (Nova Ze-
landa) i va assistir al Francis Douglas Memorial Colle-

ge. Va treballar com a reporter durant un parell d’anys a 
The Taranaki Herald abans d’estudiar per a un grau en 
Arts a la Massey University i a la Victoria University of 
Wellington, on va estudiar escriptura creativa amb Bill 
Manhire.

McCarten: un triple threat de l’escriptura

Teatre

McCarten és un autor teatral amb una trajectòria de 
més de quatre dècades als escenaris internacionals. Va 
gaudir d’un èxit internacional primerenc amb la seva 
obra Ladies Night (1987). Es tracta de l’obra teatral més 
exitosa estrenada mai a Nova Zelanda. El seu argument 
precedeix sospitosament al de la pel·lícula The Full 
Monty (Peter Cattaneo, Regne Unit, 1997). També està 
preparant un musical de Broadway sobre Neil Diamond 
que s’està assajant a Nova York on (en paral·lel al mun-
tatge de El Papa que presentem al Teatre Akadèmia) 
també es podrà veure The Collaboration, la seva última 
proposta. La peça es podrà veure al Samuel J. Friedman 
de Broadway a partir del 28 de novembre i explica l’as-
sociació creativa entre Andy Warhol i Jean-Michel Bas-
quiat durant la dècada de 1980. Paul Bettany i Jeremy 
Pope interpreten les dues icones culturals i, com ja és 
habitual, l’autor prepara el guió cinematogràfic que 
adapta la seva obra. 

Obres seleccionades:

- Invitation to a Second Class Carriage (Depot Theatre, 
Wellington, Nova Zelanda, 1984)
- Yellow Canary Mazurka (Circa Theatre, Wellington, 
Nova Zelanda, 1987)
- Ladies Night (Mercury Theatre, Auckland, Nova Ze-
landa, 1987)
- Pigeon English (Playwrights’ Workshop / Depot Thea-
tre, Wellington, Nova Zelanda, 1988-1989)
- Weed (Circa Theatre, Wellington, Nova Zelanda, 1990)
- Via Satellite (Howick Little Theatre, Auckland, Nova 
Zelanda, 1991)
- Hang on a Minute, Mate (Whakatane Theatre Inc., 
Whakatane, Nova Zelanda, 1992)
- Ladies Night 2 (Mercury Theatre, Auckland, Nova Ze-
landa, 1992)
- FILTH (Failed in London, Try Hong Kong)- (Circa The-
atre, Wellington, Nova Zelanda, 1995)
- Four Cities (Los Angeles Theatre Center - LATC, Los 
Angeles, Estats Units, 1996)
- Death of a Superhero (Second Stage, Nova York, Es-
tats Units, 2014)
- The Pope (Royal and Derngate Theatre, Northamp-
ton, Regne Unit, 2017)
- Wednesday At Warrens, Friday at Bills (pendent es-
trena, 2018)
- The Collaboration (Young Vic Theatre, London, 2022)

- A Beautiful Noise - the Neil Diamond Musical (Emer-
son Colonial Theatre, Boston, Estats Units, 2022)

Cinema

Via Satellite, que McCarten va adaptar de la seva prò-
pia obra de teatre, i on es va dirigir a si mateix, va ser 
presentada a diversos festivals de cinema com Lon-
dres, Cannes, Toronto, Melbourne, Hawaii i Seattle. El 
seu treball posterior com a escriptor/director, Show of 
Hands (2008), es va estrenar al Montreal International 
Film Festival i va formar part de la selecció oficial  al 
Shanghai Film Festival 2009.

El 2011, l’adaptació de la seva pròpia novel·la Death of a 
Superhero es va estrenar mundialment al Toronto Film 
Festival, va guanyar Les Arcs European Film Festival 
Audience Choice Prize, el Young Jury Prize, l’Audience 
Award i la Menció Especial del Jurat al Mamer-en-Mars 
European Film Festival. Es va estrenar als Estats Units 
al Tribeca Film Festival de 2012.

McCarten va produir i escriure The Theory of Everything 
(2014), sobre la vida del professor Stephen Hawking, i 
la seva primera esposa, Jane Hawking. Va iniciar con-
verses amb ella per adquirir els drets de la seva autobi-
ografia, Travelling to Infinity, el 2004, i poc després va 
començar a treballar en el guió, que es va inspirar en 
aquest llibre.

El 15 de gener de 2015, la pel·lícula va rebre 5 nominaci-
ons a l’Oscar. McCarten va rebre dues (com a productor 
i guionista) a les categories de Millor Pel·lícula i Millor 
Guió Adaptat. Va guanyar dos premis BAFTA, també en 
aquestes categories. 

El 2017, McCarten va escriure i coproduir la pel·lícula 
sobre Winston Churchill, Darkest Hour. Protagonitzada 
per Gary Oldman com a Churchill, que va rebre l’acla-
mació de la crítica per la seva actuació. La pel·lícula 
va rebre 6 nominacions a l’Oscar i McCarten va rebre 
una com a productor en la categoria de Millor Pel·lícula. 
També va ser nominat a dos premis BAFTA per aquesta 
pel·lícula.

McCarten va escriure Bohemian Rhapsody (2018), el bi-
opic de Queen, que va arribar al número 1 a la taquilla 
dels Estats Units, Regne Unit, França, Alemanya i a la 
resta de mercats importants, enregistrant el segon cap 
de setmana d’obertura més gran de la història per a una 
biografia musical. Va guanyar el Globus d’Or de 2019 a 
la millor pel·lícula. 

El 2019, va escriure el guió de The Two Popes, adaptació 
cinematogràfica de la seva pròpia obra de teatre. La pel-
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lícula està protagonitzada per Anthony Hopkins com a 
Benet XVI i Jonathan Pryce com a Francesc. Va tenir la 
seva estrena mundial al Telluride Film Festival.

A l’abril de 2020 es va anunciar que McCarten escriuria 
el guió d’un biopic de Whitney Houston.

Filmografia seleccionada:

- Worzel Gummidge Down Under (Willis Hall, Keith Wa-
terhouse, Nova Zelanda, 1987-1989. Guionista - TV)
- Via Satellite (Anthony McCarten, Nova Zelanda, 
1999. Director i guionista)
- The English Harem (Robin Sheppard, Regne Unit, 
2005. Guionista - TV movie) 
- Show of Hands (Anthony McCarten, Nova Zelanda, 
2008. Director i guionista)
- Death of a Superhero (Ian Fitzgibbon, Irlanda, 2011. 
Guionista i productor executiu)
- The Theory of Everything (James Marsh, Regne Unit, 
2014. Guionista i productor)
- Darkest Hour (Joe Wright, Regne Unit, 2017. Guionis-
ta i productor)
- Bohemian Rhapsody (Bryan Singer, Regne Unit, 2018. 
Guionista)
- The Two Popes (Fernando Meirelles, Regne Unit, 2019 
- Guionista)
- I Wanna Dance With Somebody (Kasi Lemmons, Es-
tats Units, 2022 - Guionista i productor)

Novel·la

McCarten és un novel·lista i autor de nou novel·les. S’han 
traduït a 14 idiomes. La seva primera novel·la, Spinners 
(Picador, 2000), va ser votada com una de les deu novel-
les més destacades d’aquell any per la revista Esquire. 
McCarten va publicar la seva segona novel·la, The En-
glish Harem, el 2002, que més tard va adaptar per a la 
pantalla. Es va emetre a ITV el desembre de 2005.

El 2007, va escriure la seva tercera novel·la Death of 
a Superhero, després va adaptar el guió, va produir la 
pel·lícula, i va escriure el llibret del musical. Va guanyar 
l’Austrian Youth Literature Prize de 2008 i també va 
ser finalista al German Youth Literature Prize. La seva 
quarta novel·la, Show Of Hands, va ser publicada a Eu-
ropa, i als Estats Units per Simon i Schuster el 2009. 
McCarten va dirigir l’adaptació a la gran pantalla i la 
pel·lícula va tenir la seva estrena mundial al Montre-
al World Film Festival de 2008, i va ser nominada a la 
millor pel·lícula i millor director als Premis de Cinema 
de Nova Zelanda. La novel·la In The Absence Of Heroes, 
seqüela de Death of a Superhero, es va publicar el 2012, 
i va ser finalista al New Zealand Fiction Prize de 2013 i 

va ser nominada al Dublin International IMPAC Literary 
Award de 2014. 

El 2013 McCarten va publicar Brilliance, sobre Thomas 
Edison i la seva amistat amb J.P. Morgan i el 2015 va 
ser nomenat com a Literary Fellow of the New Zealand 
Society of Authors. El 2017 va publicar l’obra històrica, 
Darkest Hour: How Churchill Brought Us Back From The 
Brink, que més tard es va convertir en un biopic cine-
matògrafic. El 2019 va publicar l’assaig The Two Popes. 
Francis, Benedict and the Decision that Shook the Wor-
ld, que de seguida va originar l’obra de teatre que ens 
ocupa. 

Premis i guardons:

Oscars Academy Awards: 4 nominacions

2019 | The Two Popes: Millor Guió Adaptat (Nomina-
ció)
2017 | Darkest Hour: Millor Película (Nominació)
2014 | The Theory of Everything: Millor Pel·lícula (No-
minació)
2014 | The Theory of Everything: Millor Guió Adaptat 
(Nominació)

BAFTA (British Academy Film Awards): 2 premis i 6 
nominacions

2019 | The Two Popes: Millor Pel·lícula Britànica (No-
minació)
2019 | The Two Popes: Millor Guió Adaptat (Nominació)
2018 | Bohemian Rhapsody: Millor Pel·lícula Britànica 
(Nominació)
2017 | Darkest Hour: Millor Pel·lícula (Nominació)
2017 | Darkest Hour: Millor Pel·lícula Britànica (Nomi-
nació)
2014 | The Theory of Everything: Millor Pel·lícula (No-
minació)
2014 | The Theory of Everything: Millor Pel·lícula Brità-
nica (Guanyador)
2014 | The Theory of Everything: Millor Guió Adaptat: 
(Guanyador)

Golden Globe Awards: 1 nominació

2019 | The Two Popes: Millor Guió Adaptat (Nominació)

Hollywood Film Awards: 1 premi

2019 | The Two Popes: Hollywood Screenwriter Award 
(Guanyador)
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Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/ElPapa_Premsa

Jaume Coll Mariné
Traductor

Poeta català i baixista i contrabaixista al grup de 
pop-rock Obeses. És llicenciat en Filosofia. El 2017 va 
guanyar per unanimitat del jurat el premi Ausiàs March 
de poesia pel llibre Un arbre molt alt. L’abril del 2019 
va rebre el premi Cavall verd-Josep Maria Llompart de 
l’AELC al millor llibre de poesia publicat el 2018, també 
per Un arbre molt alt. El 2020 va guanyar el premi Jordi 
Domènech de traducció de poesia per la traducció de 
Memorial, d’Alice Oswald. 

Ha col·laborat a diversos projectes teatrals com a co-
llibretista del musical Verdaguer, ombres i maduixes 
(Teatre Romea, 2017), al concert amb actor Tot és 
blanc (2014-2016) o com a músic (baix elèctric) a Frank 
V, de Fiedrich Dürrenmatt (Teatre Lliure, 2015). També 
com a traductor de Red (Teatre Akadèmia, 2021-2022). 
A més de les seves obres com a creador i traductor, 
té experiència en altres activitats relacionades amb 
l’àmbit de la llengua i la literatura, com la revisió mètrica 
i lingüística de La Ilíada. Compta amb diversos premis 
de traducció i amb experiència docent universitària i 
com a investigador. 

Guido Torlonia
Director

Apassionat del cinema i del teatre, Guido Torlonia 
neix i creix a Roma. Estudia antropologia cultural a 
la Universitat La Sapienza, però la seva carrera real 
comença a principis dels 90 com a ajudant de direcció 
de Giorgio Strehler al Piccolo Teatro de Milà. Amb ell, 
treballa en produccions com ara: Faust I i II, de Goethe 
i Arlecchino servitore di due padroni, de Goldoni. 

El 1995 inicia el contacte amb el cinema amb la 
realització de dos curtmetratges amb la New York Film 
Academy. A continuació, inicia els seus primers treballs 
com a director de teatre a Milà, Roma i Florència, on 
també és responsable de Moda de la Biennal de Moda 
i Cinema, iniciant després la col·laboració amb Armani, 
Prada, Ferré, Gucci, Ferragamo, Etro, Tods i Louis 
Vuitton. 

Del 2003 al 2007 es trasllada a París. Primer col·labora 
amb Maurizio Scaparro en el Festival des Italiens, i 
després com a consultor de l’Institut Italià de Cultura. 
Durant els darrers anys, ha estat Responsable 
Cerimoniale de la Mostra del Cinema di Venezia (del 
2003 al 2009), i del Festival del film di Roma (del 

2007 al 2011). El 2006 crea l’associació cultural “Caro 
amico” amb la qual dirigeix tres espectacles teatrals, 
en homenatge a Visconti, Fellini i Strehler, estrenats 
a Roma, Milà, Venècia, París, Nova York i Moscou. El 
2011 comissaria l’exposició Audrey Hepburn a Roma i 
dirigeix el documental Handmade Cine. El 2016 escriu 
i dirigeix amb Isabella Rossellini un homenatge a 
Ingrid Bergman, presentat a Londres, Nova York, París 
i Roma. 

La Temporada 17-18 és nomenat director artístic del 
Teatre Akadèmia. Aquí ha dirigit muntatges com: Al 
galop, de Mark Hampton i Mary Louise Wilson amb 
Carme Elias (muntatge que ja havia dirigit l’any 97 
protagonitzat per Adriana Asti), L’amant, de Harold 
Pinter, Sik Sik y otros, d’Eduardo De Filippo, Caro 
maestro, Homentage a Giorgio Strehler, Link Link 
Circus, protagonitzat per Isabella Rossellini, Lèxic 
Familiar, Què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford?, 
protagonitzat per Carme Elias i Vicky Peña, Maestro 
Fellini, espectacle on signa la dramatúrgia i direcció, 
interpretat per Rossy de Palma, Sergio Rubini, Mario 
Gas, Serena Vergano i Mar Ulldemolins, La Venus de 
les pells, amb Rubén De Eguía i Raquel Ferri i Red, amb 
Lluís Soler i Ferran Vilajosana. 

Qui és qui a El Papa...

https://bit.ly/ElPapa_Premsa
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Lluís Soler
Intèrpret

Actor de teatre, cinema i televisió. Figura cabdal del 
teatre català de les últimes dècades. Molt popular 
també pels seus papers a les sèries Secrets de família, 
Laberint d’ombres i El cor de la ciutat i, recentment, 
L’última nit del karaoke. 

La temporada passada el vam poder veure al Teatre 
Akadèmia a Red, dirigida per Guido Torlonia i que li ha 
valgut una nominació als Premis Butaca 2022. També 
a Birnam de Victor Sunyol (Biblioteca de Catalunya) i va 
guanyar el Premi Butaca al millor actor de repartiment 
per la seva interpretació a Les tres germanes (Teatre 
Lliure, 2020-2021). En teatre ha treballat amb Sergi 
Belbel, Oriol Broggi, Jordi Casanovas, Julio Manrique, 
Carlota Subirós, Magda Puyo, Josep Maria Mestres, 
George Lavadaunt, Pau Miró, Quim Lecina, Helena 
Pimenta, Calixto Bieito, Mario Gas, Boris Rotenstein o 
Jordi Mesalles, entre d’altres. 

Ha representat obres d’autors universals i autòctons 
com Samuel Beckett, Aleksandr Guelman, Josep Maria 
Benet i Jornet, Narcís Comadira, Carles Soldevila, 

Frederic Soler “Pitarra”, Mijail Bulkàkov, Mercè 
Rodoreda, Jean Anouilh, José Sanchís Sinisterra, 
William Shakespeare, Molière, Joseph Kesselring, 
Àngel Guimerà, Joan Salvat-Papasseit, Joan Vinyoli, 
Josep Maria de Sagarra, Carlo Goldoni, Apel·les 
Mestres, Peter Shaffer, Carles Batlle, David Plana, 
Luigi Pirandello, Bernad Marie Koltès, Eduardo di 
Filippo, Ferenc Molnár, Jordi Galceran, Joan Maragall, 
Nikolai Gogol, Ramón María del Valle-Inclán, Nathalie 
Sarraute, August Srindberg, Anton P. Txèkhov o 
Tennessee Williams. 

Alguns dels títols més recordats són: Desig, La guàrdia 
blanca, Dos tristes tigres, Otel·lo, Tartuf, La festa del 
blat, L’avar, Testament, El rapte del serrall, Amadeus, 
L’estiueig, Moll oest, Liliom, El mètode Grönholm, 
Primera plana, Sonata a Kreutzer, Nit de reis, El 
misantrop o Luces de Bohemia, entre tants d’altres. 

Entre altres premis i guardons compta amb el Premi 
d’Interpretació de la Crítica Teatral de Barcelona 
(L’home de la flor a la boca, ...I un clavell vermell al trau 
i L’avar), diferents Premis Butaca (també per L’avar, El 
mercader de Venècia i Dissabte, diumenge i dilluns) o el 
Premi Revelació de la Crítica Teatral de Barcelona (Fi 
de partida i El banc). 

Xavi Boada
Intèrpret

La seva formació com actor està vinculada al grup de 
teatre independent El Rusc. On hi va treballar del 1976 
al 1980. 

El 1997 entra a la companyia Els Joglars i participa en 
els següents espectacles com a actor i intèrpret: La 
Cena (2008), Controversia del toro y el torero (2006), 
En un lugar de Manhattan (2005), El Retablo de las 
Maravillas (2004). També com a intèrpret a La Trilogia: 
Ubú, Pla, Daaalí (2001), Daaalí (1999) i La increïble 
historia del Dr. Floit & Mr. Pla (1997). 

En teatre també ha fet: 28 i mig (direcció d’Oriol 
Broggi a La Colline - Théâtre National de París, 2002), 
Hamlet Aribau (direcció d’Oriol Broggi, 2022), Petita 
mort (de David Plana, direcció de Joan Roura, 2021), 
¡Ay, Carmela! (De J. Sanchís Sinisterra, direcció de 
Joan Roura, 2017), diversos tallers d’iniciació al teatre 
(Barcelona, Departament d’Educació), Per un sí o per un 

no (de Nathalie Sarraute, direcció Ramon Simó, 2014), 
28 i mig (direcció Oriol Broggi, 2013), Roberto Zucco (de 
B. M. Koltès, direcció de Julio Manrique), Incendis (de 
Wajdi Mouawad, direcció d’Oriol Broggi, 2012), Luces 
de bohemia (de Valle Inclán, direcció d’Oriol Broggi, 
2011), Del Ter a la Plata - Homenatge a Joan Viladonat 
(2011), Un mes al camp (d’Ivan S. Turguénev, direcció de 
Josep Maria Mestres (2011), Questi Fantasmi (d’Eduardo 
de Filippo, direcció d’Oriol Broggi, 2010) o Nit de Reis 
(de W. Shakespeare, direcció de Josep Maria Mestres, 
2010). 

En cinema i televisó a participat a El misnisterio del 
Tiempo (2016), Los Pelayo (2012), La Riera (2011), El 
precio de la libertad (2011), ¡Buen viaje, Excelencia! 
(2003) o Vidas y muertes de Buenaventura Durruti 
(2000). 

També signa l’adaptació del guió de la pel·lícula ¡Buen 
viaje, Excelencia! d’Albert Boadella i és coautor de 
l’obra Projecte Llenamú, de la Mostra de Teatre del 
Raval (Barcelona, 2009).
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Núria Farrús
Intèrpret

Llicenciada en Art Dramàtic per ESAD Barcelona, 
la seva formació incluo Tècnica Meisner (amb Javier 
Galitó-Cava, Barcelona i Madrid), Interpretació 
(càmera, amb Óscar Aibar, Art Studio, Barcelona), 
Interpretació (amb Verónica Forqué, Expresando, 
Madrid), Shakespeare (amb José Carlos Plaza, AZarte, 
Madrid), Versos Clàssics (amb Sergi Belbel, Art Studio, 
Barcelona), Interpretació (camera, amb Pablo Silver, 
Silberstudo, Barcelona), Clown (amb Jon Davison, IT, 
Terrassa), Comedia dell’Arte (VeneziaInScena, VIS, 
Venècia), Pantomima moderna (amb Clips Theatre, 
IT, Terrassa), Teatre corporal (Théâtre du Mouv., IT, 
Terrassa) i Esgrima (amb Bob Hedle Roboth, VIS, 
Venècia).

En moviment i dansa s’ha format en Dansa butoh 
(amb Rosana Barray, Tragant Dansa, Barcelona i amb 
Josephine Grundy, La Piconera Sol Picó, Barcelona), 
Dancing the Qualia i Dancing Between (amb Minako 
Seki (La Piconera Sol Picó, Barcelona i Can Dragó, 
Mallorca), Body Weather i Cos i paraula (amb 
Andrés Corchero, L’Excèntrica, Santa Coloma i Art 

Studio, Barcelona) i Cos ple llenguatge (amb Oguri, 
L’Excèntrica, Santa Coloma). 

En teatre ha treballat a El Misantrop (de Molière, 
amb direcció de Pere Sagristà i Allé, Dau al Sec, 
2022), L’hostal de l’amor (de Ferran Soldevila, amb 
direcció de Pere Sagristà i Allé, Teatre Eòlia, 2021), 
La bellesa de l’atzar (de Joan F. Font, amb direcció 
d’Hugo Bassiner, Festival Píndoles, 2020), Molière (de 
Carlo Goldoni, Teatre Eòlia, 2019), La casa de Bernarda 
Alba (Sala Ars, 2018-2020), La buena actriz (de Joan 
F. Font, amb direcció de Núria Farrús, Microteatre, 
2020), La mudanza (d’Óscar Vélez amb direcció de 
Cesc Casanovas, Microteatre, 2019), Una mujer en 
la niebla (de Lucía Rojas, Sala Beckett, 2018), Re-
login Synedoche (de Ricardo González i Núria Farrús, 
Sala C.I.N.E de Sineu, 2017), 100 femmes (d’Àngel 
Aymar, Grec Festival de Barcelona, 2013), El mal blanc 
(autoria i direcció d’Anne Denis, Instant Cia. La Bòbila, 
2006), 4.48 Psychosis (de Sarah Kane. Projecte final 
de carrera amb tutoria de Magda Puyo i jurat format 
per Mercè Managuerra i Muntsa Alcañiz. Valoració: 
Matrícula d’Honor, 2006-2007) i Els cecs (d’Andrej 
Leparsky, Festival Internacional El Cos, 2002)

Míriam Lladó
Intèrpret

La seva formació inclou: Càpsules formatives Nous 
horitzons (Teatre Akadèmia, 2021-2022), Curs anual 
de formació (Estudi Laura Jou, 2022), Entrenament 
actoral a càmera (Pep Armengol i Lluisa Castells, 
2021), Entrenament actoral (Joan Amargós, Estudi 
Laura Jou, 2020), Tècnica vocal (Marta Dosaiguas, 
UAB, 2020), Interpretació a càmera (Lluís Sellarès, 
Estudi Laura Jou, 2019). 

Marc Tresserras
Intèrpret, assistent de direcció i regidor

La seva formació inclou: Càpsules formatives Nous 
horitzons (Teatre Akadèmia, 2021-2022), El marketing 
de l’actor (amb David Victori, 2021), L’actor i la càmera 
(amb Esteve Rovira, La Bobina, 2019), Estudis Superiors 
d’Art Dramàtic (Institut del Teatre, 2016, actualitat).

En teatre ha participat a: La Chispa, Esto no es un 
Banksy i Axaxaxas Mlö (direcció Iban Beltran i Ana 
Pérez García, Teatre Akadèmia, dins del cicle El Batec 
del Grec, Grec Festival de Barcelona, 2022), Comèdia 
medieval simplificada i Comèdia grega simplicada 
(direcció de Pol Borrell Falcó, Teatre La Sala, 2021), 
Copes, Comèdia romana simplificada i Peces (direcció 
de Pol Borrell Falcó, Teatre La Sala i CC. Gràcia, 2020), 
És el nostre secret (direcció de Pol Borrell Falcó, Teatre 
La Sala, 2019), USA Today (direcció d’Arnau Vidal, Sala 
Teatre UAB, 2018) i La gavina (direcció Màrcia Cisteró, 
Sala Teatre UAB, 2017).

En teatre ha participat a: La Chispa, Esto no es un 
Banksy i Axaxaxas Mlö (direcció Iban Beltran i Ana 
Pérez García, Teatre Akadèmia, dins del cicle El 
Batec del Grec, Grec Festival de Barcelona, 2022), 
Zugzwang (direcció de CIA. Golem, L’Alternativa Teatre 
de Sabadell, 2021), Rates (direcció de Jordi Prat i Coll, 
Institut del Teatre, 2021) i Nada es imposible (d’El Mago 
Pop, direcció d’Antonio Díaz i Max Cari, Teatre Rialto, 
2017-2019).
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Iban Beltran
Intèrpret

És llicenciat en Filologia Catalana (URV), Teoria de la 
Literatura (UAB) i Dir. escènica i dramatúrgia (IT). 

Va formar part d’AREAtangent, plataforma de joves 
creadors dedicats a la investigació i experimentació 
escènica, ha participat en les Càpsules a 1€, peces 
teatrals basades en una breu durada, producció zero, 
experimentació i risc (Les femmes sont castratrices, 
2005, Temporada Alta), i ha dirigit les lectures 
radiofòniques de textos teatrals per al programa 
AREA_TXT de COMRàdio (2006 i 2007).

Ha dirigit Pornografia (2018), Under Construction 
(2016), La Serva Padrona (2015), Paraules d’amor 
(juntament amb Joan Ollé, 2015), VaiVé (2015), Swing…! 
(2014 i 2015), Infecte (2014), Nit de Reis (2013), Pep Talk 
d’Alberto Ramos (2013), El Furgatori, de Josep Pedrals 
(2012), Espiadimonis de Ramon Gomis (2012), Per la de 
l’U -Paella amb botifarra- (2011), Verbàlia 2.0 de Màrius 
Serra (2011), l’assaig obert Mit Stalin spielen (2008), 
Roses de Gos, llibret d’Albert Roig i música de Francesc 
Capella / Henry Purcell (2007), Viatge a la felicitat, 
de Franz Xaver Kroetz (2007), El món d’Ulisses, a 
partir de la música de Manel Ribera (2007), Reparació 
[Dépannage], de Pauline Sales (2007), Le Bayon de 
Raquel Tomàs i Víctor Muñoz i Calafell (2006) Instant, 
direcció i dramatúrgia juntament amb Sebastià Brosa 
(2005), Contes estigis o cabaret dels morts, d’Albert 
Mestres (2004) i Hi ha tan poca gent que estima els 
paisatges que no existeixen, dramatúrgia i direcció junt 

amb Ferran Dordal i Carles F. Giua. (2003).

És cotraductor de Desig sota els oms (TNC, 2017) i 
autor de la dramatúrgia d’El jardí dels cinc arbres, 
sobre textos de Salvador Espriu, juntament amb Joan 
Ollé, amb qui va col·laborar com assistent de direcció 
(Un passeig per la cultura catalana, Frankfurt 2007; 
Oncle Vania, 2004; L’illa del tresor, 2005; Soldados de 
Salamina, 2007; El quadern Gris, de Josep Pla, 2009; 
Nô, Grec’10; Esperant Godot de S. Beckett, Grec11; À 
la ville de... Barcelona!, Grec12; Doña Rosita la soltera, 
2015 o El somni d’una nit d’estiu, 2014 (aquestes dues 
últimes al TNC).

Ha dirigit actes i esdeveniments, com: Els primers 
Premis Time Out de Barcelona (2012), els 10 anys 
d’Apropa Cultura (L’Auditori, 2016) o el I Congreso sobre 
Solidaridad (Fundació Sant Joan de Déu, 2017). També 
ha estat adjunt a la direcció en actes multitudinaris 
com la Celebració Institucional de la Diada Nacional 
de Catalunya al Parc de la Ciutadella durant, els 11 de 
setembre entre 2009 i 2013, o l’espectacle inaugural 
de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007.

També ha estat ajudant de direcció de Guido Torlonia 
(La Venus de les pells, 2021 i  Què va passar amb 
Bette Davis i Joan Crawford?, 2019), Lluís Pasqual (In 
Memoriam, 2016), d’Àngel Alonso (La extraña pareja, 
2014), de Josep M. Pou (El zoo de vidre, 2014), Daniel 
Veronese (Bona Gent, 2013), Rosa Novell (Fi de partida, 
Grec’05; Vells Temps, de Harold Pinter, Grec’06; El dia 
del profeta, 2008 i Els missatgers, 2012) i Àngels Aymar 
a Trueta (2009).

Paula Bosch
Espai escènic

Llicenciada en Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona. Treballa en el món del cinema i la televisió 
fins que s’interessa pel món del teatre. Moguda 
per la necessitat d’entendre l’espai es llicencia en 
escenografia a l’Institut del Teatre. 

S’inicia com a escenògrafa en diferents teatres de 
Barcelona i Madrid com la Sala Beckett, Teatre Goya, 
Biblioteca de Catalunya, TNC o CDN (María Guerrero) 

amb directors com Oriol Broggi, Lurdes Barba, Josep 
Maria Pou, Carme Portacelli, Georges Lavaudant i 
escenògrafs com Jean Guy Lecat i Jean-Pierre Vergès. 
Com a ajudant d’escenografia i vídeo ha treballat 
amb directors com Sidi Larbi Cherkaoui al Theatre du 
Jorat de Suïssa, la Monnaie da Munt de Bèlgica i la 
Philharmonie de París. 

Al Teatre Akadèmia ha participat en obres com Què 
va passar amb Bette Davis i Joan Crawford? (Guido 
Torlonia, 2019), L’home de la flor als llavis i... (Mario 
Gas, 2020), La Venus de les pells (Guido Torlonia, 2021) 
i Red (Guido Torlonia, 2021-2022). 
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Joan Rodón
Vídeo

Va cursar estudis de realització, edició de vídeo i retoc 
fotogràfic. L’any 2000 ingressa com a responsable de 
vídeo de la companyia La Fura dels Baus, on descobreix 
les arts escèniques duent a terme nombrosos projectes 
amb ampli contingut visual. 

L’any 2009 inicia la seva carrera com a vídeo-
dissenyador i des d’aleshores ha realitzat multitud 
de projectes alternant teatre, òpera, esdeveniments, 
vídeo-mapping o musicals d’entre altres. 

De les seves feines podem destacar les òperes 
L’Arbore di Diana i Una Cosa Rara de Vicente Martín i 
Soler, Salomé de Strauss, Jerusalem de Verdi, Thaïs 
de Massenet i Idomeneo de Mozart, dirigides per 
Francisco Negrín, Iolanta de Chaikovski dirigida per 
David Hermann, el recitatiu Maddalena ai Piedi di 
Cristo de Caldara dirigida per Frederic Amat o el vídeo-
mapping per la simfonia Prometeo, Poema de Fuego de 
Scriabin. 

En teatre destaquen els espectacles Dunas de Sidi 

Larbi Cherkaoui i María Pagés, El Compte Arnau dirigida 
per Hernann Bonnin, Deseo, Misántropo, Un enemic del 
poble i Hamlet dirigides per Miguel del Arco, Inframón, 
Sis Personatges i La malaltia dirigides per Juan Carlos 
Martel, Pàtria i Una Història Catalana dirigides per 
Jordi Casanovas o Nora, Júlia, Nina i Alba dirigides 
per Raimon Molins. També de L’olor eixordadora del 
blanc (Moreno Bernardi) i Red (Guido Torlonia) vistes 
al Teatre Akadèmia i nominada aquesta a última a 
Millors Eines Digitals a la darrera edició dels Premis 
de la Crítica. 

Quant als musicals trobem El Màgic d’Oz dirigida 
per David Selvas, Gente Bien de La Cubana, Mar i 
Cel i Maremar de Dagoll Dagon, Cómo está Madriz! 
de Miguel del Arco, My Fair Lady produïda per Stage 
Entertaiment, el macro-musical Cruz de Navajas o 
Company que Antonio Banderas va dirigir al Teatro del 
Soho CaixaBank (Màlaga) i al Teatre Apolo (Barcelona) 
i properament al Universal Musical Hotel Teatro 
Albéniz (Madrid). 

Enguany es pot veure la seva feina a Érem tres germanes 
(Raimon Molins, Sala Atrium) i a Zona inundable (Marta 
Gil Polo, Teatre Nacional de Catalunya). 

Lluís Serra
Il·luminació

Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques i 
graduat 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·luminació 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 Barcelona on va començar la seva carrera 
com a il·luminador teatral. 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 il·luminador d’espectacles teatrals i dansa ha 
treballat per a diferents companyies i productores: 
Bohemia’s produccions, Brodas Bros, Hand Made 
Dance, Col·lectiu la Santa, Cia. En companyia Estranya, 
Les Antonietes, Moreno Ensemble Project (MEp), Els 
Pirates Teatre o el Teatre Akadèmia, entre d’altres. 

Ha estat nominat als Premis Butaca 2021 pel disseny 
d’il·luminació de l’espectacle L’olor eixordadora del 
blanc. 
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Ricardo González Yanel
Espai sonor

Ha creat l’espai sonor dels espectacles Bits i Hits del 
Tricicle. 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 
artístic audiovisual va fer la ràdio-novel·la Novembro 
de Julia Montilla i l’espai sonor i postproducció de 
diverses exposicions de la fotògrafa Tatiana Donoso. 

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

Al Teatre Akadèmia ha treballat als muntatges L’olor 
eixordadora del blanc (tasca nominada als Premis 
Butaca 2021) i Red (2021-2022).

Míriam Compte
Vestuari

En graduar-se en Disseny de moda a Barcelona va marxar 
a Londres a treballar dos anys a Angels & Bermans, 
famosa empresa de vestuari teatral i cinematogràfic. 
Va tornar a Barcelona el 1998 per dissenyar el vestuari 
de Así que pasen cinco años dirigida per Joan Ollé i, 
fins ara, ha realitzat el figurinismes de les produccions 
d’aquest director.
 
Als inicis dels 2000 també inicia col·laboracions que 
s’han allargat fins a l’actualitat: amb l’Angel Llàcer, 
Pep Plà, Manel Dueso i la companyia de dansa Senza 
Tempo. Amb en Jordi Prat i Coll hi col·labora des del 
2015. 

Amb l’Ivan Morales treballa des de La calavera de 
Connemara (2017). També s’ha encarregat del vestuari 
per espectacles del Mag Lari, Pere Planella, Jordi 

Casanovas, Pere Arquillué, Pep Antón Gómez, Jordi 
Cortés, Josep Maria Flotats, Joel Joan, José Sanchis 
Sinisterra o Carme Portaceli. 

Més actuals són les col·laboracions amb Sílvia Munt, 
Mónica Bofill, Marta Buchaca, Andrés Lima, i Marc 
Crehuet o Guido Torlonia (La Venus de les pells i Red), 
entre altres. 

En cinema ha treballat amb el Julio Wallowicz, Roger 
Gual i José Luis Guerin. 

Ha estat nominada als Premis Max per Doña Rosita 
la soltera i ha guanyat diferents Premis Butaca i de la 
Crítica per: L’Oncle Vània (2005), Doña Rosita la soltera 
(2014), El somni d’una nit d’estiu (2015), Molt soroll per 
no res (2016) i La jaula de las locas (2019). Enguany 
compta amb dues nominacions als Premis Butaca 
2022: Assassinat a l’Orient Express i Cantando bajo la 
lluvia. 
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