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De Jordi Pere Cerdà 
Adaptació: Pere Tomás i Roger 
Casamajor 
Direcció: Roger Casamajor
Repartiment: Annabel Castan, 
Irina Robles, Jèssica Casal i Núria 
Montes

Durada: 1h 25min
Espectacle en català

Una producció d’Escena Nacional 
d’Andorra.

Sinopsi

L’acció se situa en un poblet del Pirineu aïllat per l’oro-
grafia, el fred, la neu i la broma. 

Els joves del poble són a la guerra, i  el Jan, el pare, ha 
anat a buscar un mosso per ajudar-los en les tasques 
del camp. L’arribada d’un home jove pertorbarà l’orde-
nada vida de la casa i de les quatre dones de la família. 
Sembla repetir-se un triangle amorós de fa anys entre 

la Margarida, la Vicenta, i el Batista, el mosso que havi-
en llogat per a l’estiu.

Enguany, el conflicte sorgeix entre l’Adriana, filla de la 
Margarida, i la Bepa, la dona del seu fill, que ha estat 
empresonat en la lluita armada. 

L’arribada del nou mosso desperta els desitjos més ín-
tims de les dues joves de la casa, que el veuen com una 
porta oberta a les seves ànsies de llibertat.
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L’obra en paraules del director

Quan ens preguntem d’on som, sovint caiem en la trampa 
política de la frontera, de la línia divisòria, de la diferència 
entre els uns i els altres.

Aquestes divisions artificials són esborrades sense con-
templacions per la nostra inqüestionable submissió a la 
geografia del paisatge on hem nascut i on ens ha tocat 
viure.

Les nostres quatre dones són filles de la muntanya, dels 
pics, de les collades, del fred, de la neu, de les nits llar-
gues, del foc i de l’estiu que crema. I és la duresa d’aques-
ta terra aspra la que modela, amb la seva impertorbable 
presència, les seves vides, els seus somnis, els seus de-
sitjos i les seves il·lusions.

Jordi Pere Cerdà dibuixa, pinta i crea quatre personat-
ges femenins intensos i complexos. Qui tingui arrels de 
muntanya hi sabrà distingir ràpidament el reflex de les 
nostres padrines dins de la cruesa del món que les en-
voltava.

Fugint de maniqueismes i d’estereotips, totes tenen una 
entitat pròpia forta i ben definida, i, tot i que es neces-
siten intrínsecament les unes a les altres per poder so-
breviure, sempre orbiten en una mena de dansa maca-
bra en que conviuen l’atracció i la repulsió , l’amor i l’odi, 

l’amistat i la traïció. Una dissort d’equilibri permanent 
per mantenir estatus, tradició, religió i moralitat dins de 
l’esperança, la il·lusió, les ganes de viure, de fugir i de te-
nir una veu pròpia en el seu món reduït. Un cercle viciós.

Margarida, Vicenta, Bepa i Adriana, són l’expressió pre-
cisa i quirúrgica de les relacions humanes en un món 
tancat d’alta muntanya. La condensació en un sol text de 
totes les passions humanes. Un mirall al passat on veiem 
representat el nostre present.

Contràriament al que podríem pensar, Jordi Pere Cerdà, 
ens enganya i aconsegueix que juntament amb la parla 
aspra i violenta que escauria a les nostres protagonistes, 
hi sigui representada una poesia i una lírica difícils de 
trobar amb aquesta magnitud de llenguatge, en que els 
retrets mes agres es barregen amb les expressions més 
dolces.

I és precisament aquest joc del llenguatge, el que el fa 
irresistible: dur, però amb la mel als llavis; sec, però amb 
la rosada de la matinada.

Però el que més sorprèn és descobrir que els seus anhels, 
les seves pors i les seves esperances, són les mateixes 
que ens segueixen acompanyant a tots nosaltres durant 
la resta de les nostres vides.

Roger Casamajor

Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/quatre-dones-i-el-sol/

Per què Quatre dones i el sol?

El projecte

Jordi Pere Cerdà ens narra un conte sense concessions 
en què ens explica  la vida de quatre dones de  muntanya  
i com aquesta muntanya s’apropia de les persones que 
l’habiten. Ens parla de l’amor, de la il·lusió, de les ganes de 
fugir i de la impossibilitat de fer- ho,  dels secrets, de les 
tradicions, del poder, de la terra, de l’enveja, del despertar 
sexual, de la presó que ens construïm nosaltres mateixos 
per protegir-nos,  de  la por d’allò que ens és desconegut 
i de les ganes irrefrenables de conèixer-ho.

La proposta que fem és minimalista, despullada de l’ele-
ment material, per centrar- nos només en les nostres qua-
tre protagonistes i en el seu discurs, però envoltant-les 
alhora de tot el significat que les descriu i les defineix. 
Conceptes com el sol, el cercle tancat,  com tancades 
estan les nostres protagonistes dins dels tres cercles de 
pedra seca que delimiten l’escenari i per on descobrirem 

les seves vides; amb les actrius sempre presents a esce-
na, no sols interpretant el que passa a l’escena textual,  
sinó també posant de manifest totes les interaccions que 
es duen a terme fora d’aquesta escena, per entendre les 
seves relacions i la seva personalitat.

Defugint les al·lusions temporals que no siguin pròpies 
del text, per destacar-ne la universalitat. El sol, l’home, 
els planetes, les seves òrbites, l’atracció dels seus cos-
sos, les representacions mítiques dels astres, els colors 
que els corresponen, els caràcters, les formes, els cer-
cles, la llum i l’ombra que es fan les unes a les altres... Un 
imaginari que volem integrar dins d’un tot, per fer créixer 
la comprensió de les seves actituds i poder entendre mi-
llor les seves reaccions.

Fixar-nos en un punt  per poder entendre l’univers.

https://teatreakademia.cat/espectacle/quatre-dones-i-el-sol/
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Fitxa artística

Autor: Jordi Pere Cerdà
Adaptació: Pere Tomás i Roger 
Casamajor
Direcció: Roger Casamajor
Repartiment: Annabel Castan, Irina 
Robles, Jèssica Casal i Núria Montes
Escenografia: Enric Romaní
Vestuari: Anna Mangot
Il·luminació: David Bofarull
Espai sonor: Lluís Cartes
Audiovisuals: Hector Mas i Daniel 
Arellano
Ajudants de direcció: Pere Tomás i 
Joan Hernández
Cap de producció: Alfons Casal
Tècnics de llum i so: Eloi Pla
Tècnic de vídeo: Celso Mariño
Fotografia i vídeo: Hector Mas
Assessoria lingüística: Servei 
de Política lingüística del Govern 
Andorrà
Disseny gràfic: Òscar Llauradó

Col·loquis

2 de febrer (després de la funció) 

Col·loqui postfunció amb la 
companyia de l’espectacle i 
la participació de Margarita 
Furró Forcades, professora del 
Departament de Llengües i 
humanitats de l’Escola de la Dona 
de la Diputació de Barcelona.

La crítica ha dit:

“Nova versió del text del 
dramaturg de la Catalunya Nord, 
revisada estèticament, on es 
descontextualitza la temporalitat 
amb una escenografia molt 
avantguardista i arriscada 
(recordant 2001: A Space 
Odyssey, Stanley Kubrick, 1968), 
i amb un resultat sorprenent per 
l’espectador. 

Destaca el treball de les actrius 
andorranes (...), el text permet 
que desenvolupin una actuació 
molt brillant, emotiva i amb molta 
càrrega emocional. 

Treball molt exigent per part del 
director Roger Casamajor amb les 
actrius, aconseguint extreure el 
millor de cadascuna d’elles.”

L’art de viure - Andorra
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Més informació al web
https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/

Destacats

Jordi Pere Cerdà ens narra un conte sense con-
cessions en què ens explica la vida de quatre 
dones de muntanya i com aquesta muntanya 
s’apropia de les persones que l’habiten. Ens par-
la de l’amor, de la il·lusió, de les ganes de fugir 
i de la impossibilitat de fer- ho, dels secrets, de 
les tradicions, del poder, de la terra, de l’enveja, 
del despertar sexual, de la presó que ens cons-
truïm nosaltres mateixos per protegir-nos, de la 
por d’allò que ens és desconegut i de les ganes 
irrefrenables de conèixer-ho.

La proposta és minimalista, despullada de 
l’element material, per centrar-nos només en 
les nostres quatre protagonistes i en el seu 
discurs, però envoltant-les alhora de tot el sig-
nificat que les descriu i les defineix. 

Les actrius sempre presents a escena, no 
sols interpretant el que passa a l’escena 
textual, sinó també posant de manifest totes 
les interaccions que es duen a terme fora 
d’aquesta escena, per entendre les seves 
relacions i la seva personalitat.

Defugint les al·lusions temporals que no 
siguin pròpies del text, per destacar-ne la 
universalitat.  

https://teatreakademia.cat/espectacle/himmelweg/
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Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/Quatre_dones_i_el_sol_Premsa

Roger Casamajor
Direcció

El 1993 comença la seva formació a l’Aula de Teatre i 
Dansa del  Comú d’Andorra la Vella, i poc temps després 
s’incorpora a la companyia andorrana Somhiteatre, amb la 
qual recorrerà Catalunya i Andorra actuant en obres com: 
El xal, de David Mamet; El casament dels petits burgesos, de 
Bertold Brecht, o Farses medievals de diversos autors.

Posteriorment es trasllada a Barcelona per continuar el 
seu aprenentatge, primer al Col·legi del Teatre, i tot seguit 
a l’Institut del Teatre, on compagina la formació amb els 
seus primers treballs al cinema: El mar, d’Agustí Villaronga; 
Salvajes, de Carlos Molinero; o Guerreros, de Daniel 
Calparsoro, entre d’altres.

Després d’acabar els estudis es concentra totalment en 
l’ofici d’actor assolint èxit i experiència en teatre, cinema i 
televisó. Fins avui, ha participat en més de trenta pel·lícules, 
entre les quals Nubes de verano, de Felipe Vega; El laberinto 

del fauno, de Guillermo del Toro; Pa negre, d’Agustí Villaronga 
(amb la qual guanya el Gaudí al millor actor secundari); 
Henry IV, de Jo Baier; Bestezuelas, de Carles Pastor; El 
elegido, d’Antonio Chavarrías; Incerta Glòria, d’Agustí 
Villaronga; Todos lo saben, d’Asghard Farhady; El ventre del 
mar d’Agustí Villaronga; i Fred, de Santi Trullenque.

A la televisió ha treballat en diverses sèries: Mar de fons, Via 
Augusta, Ventdelplà, Infidels, Gran Nord, Nit i dia, La Riera, 
Hache, i Libertad, entre d’altres. També ha participat en 
diversos telefilms: Després de la pluja, Comida para gatos, 
Sincopat, A Mariñeira, Terra baixa, La mujer olvidada, Laia i 
L’enigma Verdaguer, entre d’altres. 

Finalment, de la seva extensa experiència com a actor 
de teatre en destacarem les obres següents: El tinent 
d’Inishmore, Carnaval, Jo sóc un altre, La nit més freda, Pedra 
de tartera, La nostra classe, Els baixos fons, Dispara / Agafa 
tresor / Repeteix, Llibertat, Nèrium Park, Un enemic del 
poble, L’art de la comèdia, El professor Bernhardi, Tocats de 
lletra, Kalimat, Ricard III, Sol solet, i Maremar.

Qui és qui a Quatre dones i el sol...

Annabel Castan
Intèrpret

Diplomada en Art Dramàtic pel Col·legi del Teatre de 
Barcelona. Complementa la seva carrera amb estudis 
sobre el mètode Stanislavski amb The Red Theatre a Minsk 
(Bielorússia), estudis de teatre coreogràfic a París, teatre 
físic amb Mercè Boronat, Los Corderos, i Anne Denis entre 
d’altres.

Al 2007 crea la companyia Les Antonietes i participa com 
actriu i productora en tots els seus muntatges: Magnòlies 
negres, El Mal de la Joventut, Molt soroll per no res, 
Stockmann, Vània, estrenat a l’Espai Lliure del Teatre Lliure 
de Montjuïc, Somni Americà, producció del Teatre Lliure , 
Un tramvia anomenat desig, estrenat al Festival Temporada 
Alta, Mambo, estrenat al Maldà, Othello, estrenat a La Seca 
Espai Brossa, o Un dia qualsevol, estrenada dins el Festival 
Grec a la sala Villarroel, totes elles dirigides per Oriol 
Tarrasón. També L’aigua a partir de l’obra de Jesús Moncada, 
dirigida per Xicu Masó i estrenada al Teatre Alegria de 
Terrassa, que participa al Festival Temporada Alta i fa 
temporada a la Sala Muntaner de Barcelona.

Amb Oriol Tarrasón també treballa a El Mal de la Joventut, 
Molt soroll per no res i Stockmann (estrenats a la Sala 
Muntaner); Vània, estrenat a l’Espai Lliure del Teatre Lliure 
de Montjuïc, Somni Americà, amb producció del Teatre 
Lliure; Un tramvia anomenat desig, estrenat al Festival 
Temporada Alta; Othello, estrenat a La Seca Espai Brossa; 
i Un dia qualsevol, estrenada dins el Festival Grec a La 
Villarroel.

Combina el treball amb la Companyia amb altres muntatges 
teatrals com: Doble contra senzill de Maria Barbal dirigida 
per Miquel Górriz; Mequinensa de Jesús Moncada sota 
la direcció de Xicu Masó i estrenat al Teatre  Nacional de 
Catalunya; Pedra de Tartera de Maria Barbal i dirigida 
per Lourdes Barba al Teatre Nacional de Catalunya; Aquí 
i Pruna de Queralt Riera estrenats a la Sala Atrium i a La 
Seca Espai Brossa.

Rep formació de dansa clàssica i contemporània a l’escola 
Àrea de Barcelona. Forma part de la Cia Jordi Cortés – Alta 
Realitat, amb la que participa en els espectacles de dansa: 
Fósil, estrenat al CDN de Madrid i Fuck-in-progress estrenat 
al Festival Grec.

https://bit.ly/Quatre_dones_i_el_sol_Premsa
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Irina Robles
Intèrpret

Llicenciada en la modalitat de text i postgraduada en teatre 
i educació per l’Institut del Teatre de Barcelona. 

Els primers passos escènics els va fer a l’Aula de Teatre i 
Dansa del Comú d’Andorra la Vella, on es va formar fins 
que, pràcticament amb el canvi de segle, va iniciar els seus 
estudis d’interpretació a Barcelona, al Col·legi de Teatre 
(2001-2002), a l’Institut del Teatre (2003- 2007), i en altres 
disciplines com la interpretació davant la càmera a l’escola 
Alter Ego (2008).

De la seva experiència com a actriu en destaquem 
les produccions següents: Garfield i Tweenies, dues 
produccions del Teatre Principal de Barcelona (2005);  Les 
escorxadores, Producció I.T. (2007); Un tramvia anomenat 
desig (2009-2010); Soul Kitchen (2011); El Petit Príncep 
(2013); Fred (2016) i Aniversari (2017), produïdes per 

l’Escena Nacional d’Andorra; Des d’aquell dia els violins es 
toquen amb arc i Des d’aquell dia els violins tenen una cama, 
producció del l’ONCA, i Èxit (2019), Productora 23, Red Nose 
i ENA, actualment en cartell.

En aquests i altres muntatges ha treballat sota la 
direcció de Carme Portacelli, Joan Castells, Ester Nadal, 
Antonio Simón, i Juanma Casero, entre d’altres. També ha 
participat com a actriu en altres mitjans com l’audiovisual 
i el radiofònic, en locucions i publicitat, i ha format part 
de dues expedicions com a actriu cooperant de Pallassos 
sense Fronteres. També ha dirigit diversos espectacles de 
companyies andorranes: Comunicant, amb la Cia Carbassó 
i, Moren els contes, La casa de Bernarda Alba i Bruixes, amb 
la companyia An-danda-rà.

Avui la Irina compagina la seva feina d’actriu amb la direcció 
i la docència a la seva pròpia escola d’interpretació, L’Animal 
Escola de Teatre.

Jèssica Casal
Intèrpret

Graduada en Art Dramàtic i postgrau en Interpretació 
per Càmera, Direcció Escènica, Dramatúrgia i Producció, 
ambdós al Col·legi del Teatre de Barcelona (2003-2007), va 
començar la formació teatral a l’Aula de Teatre i Dansa del 
Comú d’Andorra la Vella (1995-2003).  

Posteriorment ha fet tallers de diferents disciplines dels 
quals destacarem els següents: clown amb Loco Brusca 
/ Monty, interpretació per càmera amb el realitzador Pau 
Freixas,  i teatre de cabaret amb Jaume Belló.

La seva extensa experiència escènica es mou entre el teatre 
de text, la poesia i el cabaret musical, amb treballs com 
Música i versos sota l’aigua, amb textos de Sícoris, Esteve 
Albert, Sergi Mas i Ner Suárez i direcció, dramatúrgia i 
adaptació de Jèssica Casal (2018); La Venus de les pells, 

de David Ives, direcció d’Alfons Casal. (ENA, 2015- 016); 7 
Poetes, poesia per a Andorra, recital poètic amb textos de 
M. Martí i Pol, J. Verdaguer, J .Vinyoli, entre d’altres, i direcció 
d’Irina Robles. (CCCB, 2015); M.I.E.R.D.A. Mientras Intento 
Escenas y Recuerdos De Amor.

Premi a la Millor Obra i Millor Dramatúrgia a la Mostra de 
Teatre de Barcelona, Cia. Volanteatre, i direcció de Nathalia 
Paolini. (2013-2014); Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, 
de Gustavo Ott, Cia. Abrapalabra, i direcció de Roberto 
Urbina (2011-2013); Cabaret Bolero, Cia. Abrapalabra, i 
direcció de Nathalia Paolini (2011- 2012); Farses medievals, 
Cia. Somhiteatre, i direcció de Pere Tomás (2000-2003); 
Company, Cia. Es Grata, dirigida per Joan Anton Rechi (2001).

També ha protagonitzat curtmetratges com: The Bride , Els 
tres soldats, i A/ Mor/T, entre d’altres.
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Núria Montes
Intèrpret

Graduada en interpretació per l’Institut del Teatre de 
Barcelona (2011-2015). 

Va començar a fer teatre a l’Aula de Teatre i Dansa del Comú 
d’Andorra la Vella (2003-2011). També va rebre formació en 
cant a l’Estudio de Técnica Vocal amb Luciana Carlevaro 
(2018) i al Curso de cásting para actores, a Madrid (2019).

La seva feina com actriu s’ha desenvolupat entre el cinema, 
la televisió i el teatre. En cinema ha fet els curtmetratges   
Ferrocat, Arturo Martinelli i ha presentat a la selecció oficial 
del Tlanchana Fest a Mèxic (2017); Amara, David Mendez 
(2016), i La Venus de cire, Thomas Lefebvre (2017).

A la televisió ha participat en les sèries El Nudo,  d’Atresplayer, 
dirigida per Jordi Frades (2020); Bany Compartit, TVE, 

direcció de Carol Rodríguez i Aurea Martínez (2019); Com 
si fos ahir, TV3, amb direcció de Sònia Sanchez. (2018); 
La Riera. Sèrie TV3, dirigida per Esteve Rovira (2017);  i 
Hipsterland, de BTV, amb direcció de Damià Serra (2016).

I en teatre: Com menja un caníbal, a l’Arnau Itinerant, amb 
la companyia La Virgueria i direcció d’Aleix Fauró i Isis 
Martin (2019); Love Me Tender, Festival de Microteatre 
Racons d’Auvinyà, amb direcció Albert Baldomà (2018); 
L’esfondrament de la casa Usher, Teatre I+D d’Èolia, dirigida 
per Pablo Ley (2018); Bereshit, a la Sala Beckett amb la 
companyia Els Malnascuts, dirigits per Xisi Ye Chen (2017); 
Amor en vena a Microteatre Barcelona, dirigida per Dani 
Noblom (2017); Alícia, a la Sala Àtrium de Barcelona amb 
la companyia Menú Teatral, dirigida per David Maqueda 
(2017); Motxilles a Microteatre Barcelona, amb direcció 
de Lia Perez Cruz. (2016); La pista, al Teatre Gaudí, amb la 
companyia Menú Teatral i direcció David Maqueda, premi 
Beca Despertalab (2015).

Enric Romaní
Escenògraf

És escenògraf, constructor i dissenyador.  Cofundador de la 
companyia Els Pirates Teatre i soci d’El Maldà (premi BUTA-
CA 2015 a la millor Sala Petita).

Fill de pares músics, va estudiar música des de ben petit, 
tocant el piano, la flauta de bec i el clarinet, a l’escola L’Arc 
de Can Ponsic, on conegué part de la companyia de teatre.

Va començar a estudiar Arquitectura Superior i s’especia-
litza en Arquitectura Efímera a l’escola de disseny DEIÀ. Va 
complementar la seva formació amb cursos d’escenografia 
interactiva a l’Institut del Teatre de Barcelona.

És l’escènograf principal d’Els Pirates Teatre des dels seus 
inicis professionals, i destaca entre d’altres, els muntatges 
de Les feres de Shakespeare (2019), La Mascarada (2019), 

Somni d’una Nit d’Estiu (2018), El Gran Fracaroli (2017), Ron-
da naval sota la boira de Pere Calders (2016), Nit de Reis de 
William Shakespeare (Shakespeare Festival de Neuss), 
Roba estesa (2014), Sing Song Swing (2012) o El darrer trian-
gle de Joan Brossa (2010).

Al marge de la companyia, dissenya els espais escènics del 
Bon Policia de Santiago Rusiñol (2020), Dones Sàvies de 
Molière (2016) i La Mel de Xicu Masó (2015) i ha fet d’aju-
dant d’escenografia del Max Glaenzel a Dogville, un poble 
qualsevol, producció del Teatre Lliure (2019) i col·labora amb 
la Laura Clos “Closca” per a l’espectacle Ordago al Teatre 
Nacional de Catalunya (2019).

Combina la seva vocació teatral amb altres àmbits com el 
disseny d’exposicions i museus.

Cal destacar el disseny i la construcció d’Anima Naturae, del 
realitzador audivisual Pere Puigbert.
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David Bofarull
Il·luminació

Guanyador del Premi Butaca a la millor il·luminació amb 
Barcelona (2013) i Terra Baixa i Lluís Homar (2014), combina 
el seu treball com a il·luminador amb la docència a centres 
com l’Institut del Teatre i l’Institut Tècnic d’Ensenyament 
Superior. 

Ha treballat  en espectacles teatrals com: L’hèroe a la Sala 
Gran del TNC; La Morta a la Sala Beckett dirigida per Marc 
Crehuet, Els jocs florals de Canprosa dirigida per Jordi Prat 

i Coll al TNC; Alba dirigida per Raimon Molins a la Sala Pe-
tita del TNC, Yerma al Teatre Akadèmia i dirigida per Marc 
Chornet; Caïm i Abel a la Biblioteca de Catalunya, La mare 
d’Andrés Lima a la Villarroel, La Treva de Julio Manrique a 
la Villarroel,  L’avar de Josep Maria Mestres al Teatre Goya o 
Pàtria de Jordi Casanovas al Teatre Lliure; entre molts d’al-
tres. 

També treballa activament en espectacles de dansa com: 
La Péri al Staatsoper; Die Bajadere a la Deutsche Oper; 
Daphnis und Chloé pel Bavarian State Ballet; The Nut-
cracker al Cultural Center de Hong Kong; o Memento Mori al 
Reithalle/GartnerplatzMunich.

Anna Mangot
Vestuari

Graduada en disseny tèxtil i moda a l’Escola Superior de 
Disseny (Universitat Ramon Llull, Barcelona), com a prim-
era alumna de la seva promoció, l’any 1994. Paral.lelament 
cursa estudis de figurinisme, escenografia i interpretació a 
l’Escola de teatre Tram (Sabadell).

Després de treballar en diferents empreses del sector tèxtil 
com a dissenyadora free-lance, crea el seu propi estudi per 
dedicar-se professionalment a les seves dues passions: la 
pintura sobre seda i el disseny de vestuaris per espectacles. 

Ha desenvolupat creacions per l’Escena Nacional d’Andor-
ra (Contes Salvatges, Alícia meravellosa, Clementina, Mare 
vull ser mag, Aniversari, Èxit), Andorra Lírica (La gata meta-
morfosada en dona, Cançó d’Amor i de Guerra) o Líquid Dansa 
(Això té conya, Sent%).

Ha treballat com a habilleuse amb la Cia Chicos Mambo i el 
Ballet de Nice en les ocasions que han visitat el Principat. 
En la vessant més artística ha participat amb instal·lacions 
i performances en l’Andorra Shopping Festival, la Biennal 
Landart i l’espectacle Pan y Rosas, i com a cap de vestuari 
en el llargmetratge El fred que crema, ambientat a l’Andorra 
de 1943.

Lluís Cartes
Espai sonor

Format en música des dels sis anys i sempre interessat en 
l’experimentació musical, va combinar els estudis musicals 
amb els de tècniques de les Arts a l’Institut del Teatre, di-
recció de cors, i post- producció d’àudio-digital.

Ha compartit projectes i escenaris amb Marc Parrot, Toti 
Soler, Marina Rossell, Juan Guerra, Joan Oller, Paul Fuster, 

Marc Martínez, Pepa Plana, Maria Rovira, Pep Plà, Ester 
Nadal, Teresa Urroz, Pep Pascual, Pep Lladó, Josep Mª Me-
stres, Borja Penalba, Isaak Ferriz, Roger Casamajor, Jordi 
Sánchez, Joel Joan, Ramón Simó, Martí Torras Mayneris...

L’any 2005 va començar a musicar alguns textos que havia 
anat acumulant de feia anys al calaix. Un d’ells, Camina Des-
calç, va guanyar aquell any el premi Sona9 en la categoria 
de millor cançó d’autor i el premi Carles Sabater a la millor 
cançó en català de l’any.

Hector Mas
Disseny audiovisual

Graduat en comunicació audiovisual a la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona. També ha cursat estudis de Re-
alització Audiovisual i d’Espectacles a l’escola EMAV, i de 
gestió i direcció de projectes culturals a la UOC i a la EICTV 
de Cuba. 

Actualment és director de l’Ull Nu, Festival Audiovisual 
d’Andorra, i compagina tasques de realitzador audiovisual 
amb la gestió i la producció cultural.

Entre els seus darrers treballs destaquen la producció ex-
ecutiva de l’espectacle teatral Prostitución, d’Andrés Lima i 
finalista als Premis Max, o la realització d’un videomàpping 
per al stand d’Andorra a la Fira Universal de Dubai.
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