
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



La companyia. 

In-Fusió Teatre neix l’any 2005 de la mà d’un equip de llicenciats, cadascú amb la 

seva trajectòria professional, es dedica a la difusió, promoció i producció de les arts 

escèniques, donant cabuda i recolzament a projectes professionals en aquest camp. 

Amb la posada en escena de dramatúrgies d’autors catalans i forans d’ahir i avui té el 

propòsit de rellegir-los, difondre’ls i donar-los-hi una visió nova i pròpia, amb una 

estètica que es pugui relacionar directament amb la companyia. 

Els components d’In-Fusió Teatre fem teatre perquè ens apassiona fer-ne i perquè 

volem compartir i fer partícips a la gent, que també li agrada el teatre, dels nostres 

espectacles. A través de la posada en escena dels nostres espectacles, volem 

transmetre valors socials, emocionar i fer pensar a l’espectador i, a la vegada, fer-lo 

gaudir d’un espectacle de qualitat amb continguts d’actualitat i fer-li passar uns 

moments agradables i entretinguts. 

El nostre objectiu és aconseguir arribar amb èxit al nostre públic realitzant la nostra 

tasca amb eficàcia i efectivitat, mostrant així, un bona imatge de la companyia, en 

totes les activitats que oferim. 

El primer muntatge de la companyia fou la tragèdia grega “Antígona” versionada 

magistralment per Jordi Coca i dirigida per Teresa Canas. Va ser un muntatge molt 

potent, amb una gran acceptació per part del públic i de la crítica. Es va representar 

a Barcelona, Cerdanyola, Granollers i Arenys de Munt... 

“Sí? Amor i odi telefònic” de Bernat i Daniel Romaní, fou el següent muntatge de la 

companyia, una comèdia familiar protagonitzada per Aleix Rengel i dirigida per 

Teresa Canas. 

El desembre del 2009 la companyia estrenava al Teatre Auditori de Cerdanyola “Elsa 

Schneider” de Sergi Belbel, amb Mariona Ribas, Virgínia Sánchez i Núria 

Puigdomènech, dirigida per Teresa Canas.  

“Un bosc de paraules” retaule poètic musical amb dramatúrgia de Teresa Canas i 

textos de Miquel Martí i Pol, ens fa reflexionar sobre vida i mort. Tres rapsodes: Núria 

Puigdomènech, Òscar Intente i Marta Oliva i dos músics: Joan López percussió  i 

Guillem Pareja violoncel. És va fer una pre-estrena a l’espai gastronòmic cultural 

Terra Dolça i l’estrena fou a Barcelona a l’Ateneu Barcelonès. 

“Patrimoni viu – 2010” de Sant Cugat del Vallès, dramatúrgia i direcció  de Teresa 

Canas. Amb la participació del Grup Mediterrània i els Bastoners de Sant Cugat. 

“La mort i la donzella” d’Ariel Dorfman i dirigida per Aleix Rengel i Teresa Canas és el 

darrer treball de la companyia, estrenada al Versus Teatre el 21 de desembre del 

2010. 

En preparació: “Decisions” autoria i direcció de Teresa Canas i la lectura 

dramatitzada “D’ara a demà” de Manuel de Pedrolo amb dramatúrgia i direcció de 

Teresa Canas. 

Tots aquests muntatges han estat en gira per diferents teatres de Catalunya: 

Barcelona, Granollers, Cerdanyola, Manlleu, Rellinars, Arenys de Munt i Sant Cugat 

del Vallès  



L’ Obra. Contingut dramàtic.  

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

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

tensió dramàtiques; només hi ha els rapsodes, la seva veu i el seu 

interior. Els actors estan davant d’un gran repte, sols davant el públic, 

només amb la paraula com a eina. 

“D’ara a demà”, ens planteja el tema de la llibertat de la dona a poder 

decidir sobre la seva persona: el dret a la pròpia vida, al sexe sense 

matrimoni, a l’avortament…, llibertat esclafada per la societat, per 

l’estat i per l’església. 

Pedrolo a les seves últimes obres, les referències a la realitat directa, 

immediata, es feren més explícites. En aquesta obra fa una nova 

crítica contra la moral burgesa, concretada en el tema de l’avortament. 

Ens parla de la llibertat d’expressió, allò que és la vida diària per 

alguns estaments privilegiats: el principi de la contradicció, l’ordre i la 

mesura, cadascú segons el seu braç. 

In-Fusió Teatre ha volgut posar en escena aquesta obra perquè els 

processos de producció literària i artística, en general, són inseparables 

de l’espai social i s’ha disposat a trencat el silenci, d’aquest autor, en 

els escenaris catalans. 

L’autor situa l’obra en un temps on la pràctica de l’avortament estava 

penat, però creiem que encara, avui dia, malgrat sembli que s’ha 

assolit l’alliberament de la dona, és vigent fer-nos aquestes reflexions. 

El nostre projecte va dirigit a un públic amb inquietuds, que li agradi 

pensar i reflexionar, que es puguin endinsar en la problemàtica que els 

hi presentem.



Sinopsis. 

 

“D’ara a demà” ens presenta a Lida, una noia que, en la seva 

adolescència, sense desitjar-ho,  queda prenyada.  

Lida vol avortar i topa amb les lleis, la moral i les convencions socials 

que no li permeten decidir sobre la seva persona: el seu pare (polític) i 

el seu oncle (capellà). 

A Lida li fan tenir el fill que, quan és gran, és enviat a la guerra i mor. 

La jove de Lida, Trina, li confessa que està prenyada del seu fill, la 

reacció de Lida, tot i que les seves conviccions, amb els anys, no han 

canviat, no és la mateixa de quan era jove.  

Aquesta obra va ser estrenada a l’any 1979 per l’Associació Targarina. 



El muntatge.  

 

Cada actor fa més d’un personatge, s’evidencia pels canvis de vestuari 

i interpretació de cada actor. 

 

L’espectacle es va desenvolupant amb quatre rapsodes dalt de 

l’escenari, cadascú amb un faristol, i un narrador que ens ubica en 

l’espai on transcorre l’escena, una escenografia, una il·luminació i un 

vestuari que ens ajuden a gaudir de la paraula dels actors. La música, 

en directa, ens ajuda a crear diferents atmosferes. 

 

La proposta escènica d’aquesta lectura dramatitzada es fonamenta en 

la veu i el treball dels actors, on l’escenografia, vestuari, il·luminació i 

la resta d’elements escènics són purament testimonials, per reforçar la 

paraula dels actors i, aconseguir així, que l’espectador estigui immers 

en la paraula i focalitzi la mirada en la part, que al nostre entendre, és 

el més important en el teatre: el text i la veu. 

 

L’escenografia, amb mínims i suggerents elements, i les projeccions 

ens ajuden a posar-nos dins de l’obra i donen a l’escena una estètica, 

sòbria i elegant: els faristols són la part més important de l’escena. 

 

La il·luminació, és essencial per a poder seguir els diferents espais 

temporals. El vestuari, molt senzill i elemental, és un element bàsic per 

entendre els canvis de personatges. 

 

Amb aquest muntatge, juntament amb el potent text d’en Manuel de 

Pedrolo, volem aconseguir aquesta comunicació íntima amb el públic, 

que el colpegi i el faci reflexionar sobre les seves pròpies decisions. 

 

És un muntatge molt senzill que s’adapta a qualsevol tipus de sala o 

escenari. 

 

L’espectacle dura 95 minuts aproximadament, sense intermedi. 



 

Fitxa artística i tècnica. 

 

Autor: Manuel de Pedrolo 

Dramatúrgia i direcció: Teresa Canas 

 

 

Lida jove:  Marta Oliva 

Lida gran:  Núria Puigdomènech 

Trina:            Marta Oliva 

Director:  Ricard Mariné 

Sacerdot:  Pep Miramunt 

Xel:   Agustí Suñé 

Doctor Drus:           Guillem Mariné 

Comissari:  Pep Miramunt 

Policia:  Agustí Suñé 

Narrador:  Francesc  Fonolleda 

Pianista:   Lluis Nogueira 

 

Regidor:   Joan Contijoch 

Escenografia: Santi Salido 

Disseny llums: Bernat Llunell 

Vestuari:  Núria Puigdomènech 

T. de llum i so: Bernat Llunell 

Disseny gràfic:  Xin Ning 

   Anna Hernández 

   Raquel Bradley 

   Aleix Llussà 

Audiovisuals:  Neus Brasó 

   Ivan Mora 

Disseny vídeo Bernat Llunell 

Producció:  In-Fusió Teatre 

 

 

 

 

 

 



Autor:   Manuel de Pedrolo 

Manuel de Pedrolo i Molina (L’Aranyó, 1918 – Barcelona, 
1990) Fill d’una família de propietaris rurals procedents 

de Cervera i emigrats a l’Aranyó a causa de penúries 

econòmiques. 

 

Va passar la seva infància  i adolescència a Tàrrega, on el 

seu pare era el President del grup Acció Catalana. Va 
estudiar el batxillerat a les Escoles Pies, fins que a l’any 

1935 es traslladà a Barcelona, on va acabar els seus 

estudis de batxillerat a l’Institut Balmes. 

 

La Guerra Civil Espanyola estroncà els seus estudis. L’any 1943 es casà i es 

traslladà definitivament a Barcelona, també va truncà la seva vocació 
d’escriptor. És va afilià a la CNT-FAI. Va exercir de mestre a les mines de 

Fígols. 

 

Començà a escriure molt jove i la seva obra l’ha convertit no tan sols en 

l’escriptor més prolífic sinó també en una de les figures més importants de la 

literatura catalana del segle XX. 
 

Es va iniciar a la vida literària amb un llibre de poemes “Ésser en el món” i al 

1953  publica la seva primera novel·la “Es vessa una sang fàcil”, al 1954 
guanyant el premi Joanot Martorell, això el consolidà com un dels valors més 

sòlids i, a la vegada més prolífics, de la novel·lística catalana actual. 

 

L’any 1979 va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, a més va ser 

guanyador  dels premis: Víctor Català, Sant Jordi, Lletra d’or, Prudenci 

Bertrana... 
 

Conreà tots els gèneres literaris: a més de la narrativa, i especialment la 

novel·la, que constitueix, amb diferència, el gruix de la seva producció, fou 

autor d'alguns volums de poesia: “Ésser en el món”; “Simplement sobre la 

terra”; “Arreu on valguin les paraules, els homes”; i d'una obra teatral 

comparativament poc extensa però significativa, que hom ha classificat dins 
el teatre de l’absurd, entre les seves obres figuren: “Cruma”; “La nostra mort 

de cada dia”; “Homes i no”; “Tècnica de cambra”; “Algú a l'altre cap de 

peça”; “Darrera versió per ara”; “Situació bis”; “Pell vella al fons del pou”; 

“Aquesta nit tanquem”; “Aquesta matinada i potser per sempre”; “D'ara a 

demà”, etc.  

 

Els grans temes que dominen aquestes peces —els personatges de les quals 
són, quasi sempre, abstraccions genèriques, no individus— són la 

problemàtica de la llibertat i de la comunicació entre els homes. 

 

Manuel de Pedrolo va mantenir fins a la seva mort les seves fermes 

conviccions ideològiques, convertint-se en un intel·lectual íntegre compromès 

amb el seu temps i el seu país.  
 

La seva obra ha estat traduïda a més de vint idiomes. 

 

 



Direcció:  Teresa Canas. 

 

Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del 

Teatre de Barcelona i en Magisteri per la Universitat de 

Barcelona. Curs de veu amb Coralina Colom i Salvador 

Oliva. 
 

Des del 1960 ha treballat com a actriu en diferents 

grups de teatre. Com a directora ha fundat el grup 

Esqueix de Barcelona i ha dirigit durant 7 anys el Grup 

Fila Zero de Sant Cugat del Vallès. És una de les 

fundadores de l’Espai d’Arts Escèniques: “Brou d’Arts” 
de Sant Cugat del Vallès i directora actual d’In-Fusió 

Teatre, a més de dirigir diferents companyies.  

 

Com a directora ha portat a escena, entre altres muntatges: “Els Pastorets” 

de Josep M. Folch i Torres, “El castell dels tres dragons” d’en Pitarra, “L’hostal 

de la Glòria” de Josep M. de Sagarra, “Damunt l’herba” de Guillem- Jordi 

Graells, “Homes” de T. De Teatre, “El casament dels petits burgesos” de 
Bertol Brecht, “Misteri Bufo” de Dario Fo, “Àtic” d’Àfrica Ragel, “Bedidi, los 

espíritus” d’Inongo-Vi-Makomé, autor africà amb actors també 

africans,“Pervertimento i otros gestos para nada” de José Sanchis Sinisterra, 

“Noé al port d’Hamburg” de Joan Oliver, “Les assassines” textos d’Stephen 

Sondheim, John Kander i Fred Ebb, “L’amant” de Harold Pinter, “És així si us 

ho sembla” de Luigi Pirandello, “Un marit ideal” d’Óscar Wilde, “Antígona” de 
Jordi Coca, “Oficis medievals de Sant Cugat” (dramatúrgia i direcció), “La 

masia negra” de Francesc Cabanas, “La Traïció” de Harold Pinter, “Diàleg 

Intranscendents” de Joan Cardona. “Si? Amor i odi telefònic” de Daniel 

Romaní, “El Fiscal Requesens” de Josep M. de Sagarra i “El Poema de Nadal” 

de Josep M. De Sagarra, “Elsa Schneider” de Sergi Belbel, “Patrimoni viu – La 

fàbrica” de Sant Cugat, dramatúrgia i direcció, “Un bosc de paraules” de 
Miquel Martí i Pol (dramatúrgia i direcció), “La mort i la donzella” d’Ariel 

Dorfman 

 

També ha treballat com ajudant de direcció amb Ramon Simó a 

“Fuenteovejuna” de Lope de Vega i amb Pere Planella en “Èric i l’exèrcit del 

fènix” de Víctor Alexandre 
 



Lida / Trina: Marta Oliva. 

 

És mestre d’educació primària, té la Diplomatura 

de Cant Coral, Foniatria i Educació Vocal i el 2n. 

cicle de Llicenciatura en Psicopedagogia tot per la 

Universitat de Lleida. També ha fet 2 cursos de 

gestor cultural a l’ADDPC. 

Ha fet diferents cursos de cos i veu, entre altres: 

Dansa-Teatre amb Jordi Milian Batista; Intensiu 

Dansa Contemporània amb Marta Castanyé; Cos, 

Veu i Respiració amb Inés Bustos; Tècnica Vocal 

amb Carlos Manuel Molina; Veu i mètode Cos-Art amb Yiva Díaz; Seminari 

intensiu de Veu amb Coralina Colom i Rosa Victòria Gras; curs intermig 

d’Esgrima amb Àngel Amieva, Composició Coreogràfica, Acrobàcia II i 

Esgrima II a l’ESAD, Seminari de Castanyoles: Tècnica Emma Maleres amb 

Marta Cid. 

Com a maquilladora professional ha fet: el Videoclip “PUMUKI”, els curts 

metratges: “Frio” de l’Escac i “Mecanoscrit 2.0” de Juan Irache, Maquilladora 

a diversos esdeveniments culturals, ajuntaments, actes socials, escoles, 

instituts.... 

Ha estat responsable de Figuració del Videoclip “The Pinker Tones” de la 

Productora Allioli Films, Programadora del 15è., 16è. I 17è. Marató de 

l’Espectacle Barcelona  

Ha estat responsable de la producció de la CIA. La cabra Màgica. Barcelona i 

treballa actualment  en el departament de producció de la CIA: In-Fusió 

Teatre.  

És professora de Teatre a diferents escoles i Instituts, entre altres:  In-Fusió 

Teatre de Sant Cugat , Escola Avenç de Sant Cugat, Escola Ramon Fuster 

Bellaterra.  

Com actriu l’hem pogut veure, entre altres espectacles a: “Un bosc de 

paraules” textos de Miquel Martí i Pol dirigit per Teresa Canas; “Mentre 

agonitzo” de William Faulkner al Festival Grec’98, sota la direcció de Ricard 

Boluda. També ha intervingut en muntatges professionals en: “Libertad es 

una palabra enorme” CIA Teatredetics Agramunt basat en l’escriptor 

empresonat, “Cuatro poemas, cinco espadas, seis donzellas” de la Cia. 

Teatredetics basat en texts de Lorca; “Tres amigas con clase” Musical Cia 

Club Helena Teatre de Barcelona, “La muerte es una opción” i “Ensayo del 

infierno” actriu en els curtmetratges de Camilo Delgado Gordon, “Los sueños 

de Eva” amb Escac i “Viator” d’Alejandro Caldito i Daniel Marote ESCAC.   



Lida: Núria Puigdomènech. 

 

Llicenciada en Art Dramàtic, especialitat 

d’Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona. 

També ha fet Disseny de vestuari teatral a l’Escola 

d’Arts i Tècniques de la Moda. 

Com actriu, en el teatre, l’hem pogut veure, entre 

altres, a “Del amor y del matrimonio”, col·lectiu Roba 

Estesa, “L’esquella de la Torratxa”, direcció Ramon 

Teixidor, “Antígona”, direcció Josep Montanyès, “El mal 

de la joventut”, direcció Jordi Mesalles, “La més forta”, 

direcció Hermann Bonnin, “L’impromptu de Versalles”, 

direcció Lluís Pasqual, “La Balada del gran macabre”, 

direcció Santi Sans, “El conte del bosc que avançava”, direcció Dolors 

Vilarasau, “Antruperis”, direcció Óscar Borràs, “Pistoles, pistoles, pistoles”, 

direcció Guillermo Ayesa, “Homes” de T de Teatre, “Damunt l’herba” de 

Guillem-Jordi Graells, “Si? Amor i odi telefònic” de Bernat i Daniel Romaní, 

“Elsa Schneider” de Sergi Belbel i “Un bosc de paraules” de Miquel Martí i Pol,  

totes sota la direcció de Teresa Canas. 

A la televisió l’hem pogut veure a “Solució de continuïtat”, dramàtic de TV3 

direcció Ricard Reguant i “Oliana Molls” sèrie TV3 direcció Ricard Reguant. 

També ha estat productora i locutora del programa sociocultural “Ràdio 

activitat” de Ràdio 4; Corresponsal al “Festival de Teatre de Sitges” de l’any 

1983, a més de locucions per a diversos programes documentals de TV3 i 

Canal 33. 

Ha estat ajudant de vestuari de Toni Langa i ha dissenyat les bosses 

seleccionades per al Trofeu “Giovanni Crespi 90” 



Oncle / Comissari Frol:  Pep Miramunt. 

                        
Fa més de 30 anys que es dedica al teatre 

havent treballat en diferents companyies sota la 

direcció de diferents directors, entre les obres en 

les quals ha intervingut figuren: 

 

“Del amor i del matrimonio”, “Els fums” i “La fira 

boja de roba estesa” totes elles amb la 

companyia Roba Estesa. 

 

“La comèdia de l’Olla” de Plaute, “El Castell de 

focs i altres històries” de Karl Valentin, “El somni 

d’una nit d’estiu” de William Shakespeare, “4 

Farses” de Txekhov, “L’hostal de la glòria” de Josep M. de Sagarra, “La meva 

Ismena” i “Quin noi més atabalat” d’Eugène Labiche, “L’amor també és això” 

de Louis Dominique Lavigne, “Gènits canviats” de Ramon Martin “Una dona i 

un Déu” de Josep M. Pons, “Ai carai!” De Josep M. Benet i Jornet, “Soparem a 

casa” de Josep. M. de Sagarra, “El Castell dels tres dragons” d’en Serafí 

Pitarra, “Petits contes misògins” de Patricia Highsmith, “El criat de dos amos” 

de Carlo Goldoni, “Aquí no paga ni Déu” de Dario Fo, “El tenorio en broma” 

de Nofre Llonsa, “la set de la terra” de J.P. Cerdà, “Arsènic i puntes de coixí” 

de Joseph Kesserling, “Del pont estant” d’Arthur Miller, “La blanca vídua d’un 

viu” de Nicasi Camps i Pinós, “Art” de Jasmina Reza, “Un dels últims dies de 

carnaval” de Carlo Goldoni, “Després de la pluja” de Sergi Belbel, “No és tan 

fàcil” de Paco Mir, “Catalans a la romana” de Joan Rosquellas i Gil, “Fum, 

fum, fum” de Jordi Sánchez, “El papa i la bruixa” de Dario Fo, “Los 

figurantes” de José Sanchis Sinisterra, “La filla del Carmesí” de Josep M. de 

Sagarra, “El metge a garrotades” de Molière. 

 

Ha intervingut en el muntatge del “Mercat Medieval” sota la direcció de 

Teresa Canas. 

 

Està col·laborant, amb Mirasol teatre, en les visites guiades teatralitzades 

“Deixeu que parlin els capitells: Ells ho saben tot” al claustre del Monestir de 

Sant Cugat. 



Director: Ricard Mariné. 

 

Va començar la seva activitat teatral cap als anys 90, 

treballant en diferents grups de teatre i sota la direcció de 

diferents directors, entre les obres en les quals ha 
intervingut trobem: 

 

“El Barret de Palla d’Itàlia” d’Eugène Labiche (en el paper 

de Fedinard), “El Conte de Nadal” de Charles Dickens, 

“Farses” de Chejov totes elles sota la direcció d’Artur 

Costa, 
 

“La Comèdia de l’Olla” de Plaute, “El florido pensil” de 

Andrés Sopeña Monsalve, “El senyor Josep falta a la Dona” de Santiago 

Rusiñol , totes elles sota la direcció de Joan Llamas. 

 

“Aigües encantades” de Joan Puig i Ferrater i “L’inspector” de Nikolai Gógol, 
sota la direcció de Trini Escrihuela, “La masia negra” de Francesc Cabanes 

Alibau, sota la direcció de Teresa Canas, “Pedra i Sang” de Josep M. Jaumà 

sota la direcció de Dolors Vilarasau (en el paper de l’advocat Pere Çarovira) 

 

“Aquesta és la qüestió” de Guillermo Ayesa, “Sona la flauta” de Guillermo 

Ayesa i “Aixecant el vol” de Guillermo Ayesa, totes elles sota la direcció del 

mateix autor; aquesta última representada al Teatre Auditori de Sant Cugat. 

“La filla del Carmesí” de Josep M. de Sagarra, “El papa i la bruixa” de Dario 

Fo, “Los figurantes” de Sanchis Sinisterra i “El metge a garrotades” de 

Molière, totes elles sota la direcció de Rosa Sicart. 

Actualment amb Guillermo Ayesa està preparant l’obra “Bellesa” que 

s’estrenarà el proper mes de febrer 

Ha col·laborat des de fa més de 6 anys amb les “Lectures a la fresca” sota la 

direcció de Dolors Vilarasau, en les següents obres: “Un dia” de Mercè 

Rodoreda, “Entremès burlesc de dos estudiants” textos anònims a cura de 

Josep M. Sala Vallsaura, “L’Inspector” de Baltasar Porcel, “Passi-ho bé Senyor 

Sagarra” i “Galatea” de Josep M. de Sagarra, “Auca del senyor Esteve” de 

Santiago Rusiñol, “Firduqui” de Pere Calders i “Nevares” basat en l’obra “aquí 

descansa Nevares” de Pere Calders amb direcció i música d’Ignasi Roda. 

Està col·laborant, amb Mirasol teatre, en les visites guiades teatralitzades 

“Deixeu que parlin els capitells: Ells ho saben tot” al claustre del Monestir de 

Sant Cugat. 



Doctor Ernest Drus: Guillem Mariné. 

 

Des de jove ha treballat en diferents companyies i 

sota la direcció de diferents directors, entre les obres 

en les quals ha intervingut trobem: 

“No és tan fàcil” de Paco Mir, “El papa i la bruixa” de 

Dario Fo, “Dakota” de Jordi Galceran, “Fum, fum, 

fum” de Jordi Sánchez i  “Catalans a la romana” de 

Joan Rosquellas, totes elles sota la direcció de Rosa 

Sicart (amb aquesta obra va guanyar el premi al 

millor actor principal a Sant Joan de Vilatorrada. 

“Aigües encantades” de Joan Puig i Ferreter sota la direcció de Trini 

Escahiuela, “La Masia negra” de Francesc Cabanes Alibau sota la direcció de 

Teresa Canas, “El florido Pensil” d’Andrés Sopeña Monsalve sota la direcció 

d’en Joan Llamas, “Sona la flauta” de Guillermo Ayesa amb direcció del 

mateix autor. 

“La pell en flames” de Guillem Clua sota la direcció de Marc Camprodon, 

”Leonci i Lena” de Georg Büchner sota la direcció Joaquim Fàbregas, “Final de 

partida” de Samuel Beckett sota la direcció de Artur Díaz, “L’Hostalera” de 

Carlo Goldoni sota la direcció de Joaquim Fàbregas, “Políticament incorrecte” 

de Ray Cooney sota la direcció de Mercè Pardo, totes elles representades 

amb la companyia Sotacabina de Lluïsos Teatre,  

Ha col·laborat des de fa més de 6 anys amb les “Lectures a la fresca” sota la 

direcció de Dolors Vilarasau, en les següents obres: 

“Antaviana” de Pere Calders, “L’alegria que passa” de Santiago Rusiñol, “Un 

dia” de Mercè Rodoreda, “Entremès burlesc de dos estudiants” textos 

anònims a cura de Josep M. Sala Vallsaura, “Teatre de Cabaret” de Baltasar 

Porcel, “La filla del Carmesí” de Josep M. de Sagarra, “Em dic Pere i dos 

cognoms més” de Pere Calders i “Nevares” basat en l’obra “aquí descansa 

Nevares” de Pere Calders amb direcció i música d’Ignasi Roda. 

Està col·laborant, amb Mirasol teatre, en les visites guiades teatralitzades 

“Deixeu que parlin els capitells: Ells ho saben tot” al claustre del Monestir de 

Sant Cugat. 



 

Narrador:  Francesc Fonolleda. 

 

Fa més de trenta anys que es dedica al teatre, ha estat 

sempre a la companyia de Mirasol Teatre sota la direcció 

de Rosa Sicart, tot i que ha fet alguna cosa amb d’altres 

directors. 

Entre les obres en que ha intervingut en Mirasol Teatre 

trobem: “El Castell de focs i altres històries” de Karl 

Valentin, “El somni d’una nit d’estiu” de William 

Shakespeare, “L’hostal de la glòria” de Josep M. de Sagarra,  “Soparem a 

casa” de Josep. M. de Sagarra, “El Castell dels tres dragons” d’en Serafí 

Pitarra, “El criat de dos amos” de Carlo Goldoni, “El tenorio en broma” de 

Nofre Llonsa, “La set de la terra” de J.P. Cerdà, “Arsènic i puntes de coixí” de 

Joseph Kesserling, “Del pont estant” d’Arthur Miller, “Un dels últims dies de 

carnaval” de Carlo Goldoni, “El papa i la bruixa” de Dario Fo, “Los figurantes” 

de José Sanchis Sinisterra, “La filla del Carmesí” de Josep M. de Sagarra, “El 

metge a garrotades” de Molière, “Els Pastorets” de Josep M. Folch i Torres, 

“Les dones sàvies” de Molière, “Cannovaggios” Commedia dell Arte. 

“Aixecant el vol” dramatúrgia i direcció de Guillermo Ayesa a l’Auditori de 

Sant Cugat del Vallès. 

“Pedra i Sang” de Josep M. Jaumà sota la direcció de Dolors Vilarasau al 

Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. 

“Centenari del Mercat Vell de Sant Cugat” representació al carrer, 

dramatúrgia i direcció de Rosa Sicart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pianista: Lluís Nogueira. 

 

És llicenciat en física per la UAB i màster 

en fotònica. 

Grau avançat de piano al Conservatori de 

Terrassa i 2 postgraus amb el professor i 

organista Jordi Figueres (organista titular 

de l’església Sant Pere de Terrassa). 

Postgraus de piano modern (blues i jazz) 

al Taller de músics amb el pianista Jaume 

Gispert. 

Afinador de pianos professional. Afinacions realitzades a les escoles de 

música: EMM (Olot), E8 (Terrassa), CEM Maria Grever (Parets), 25 de 

setembre (Rubí), els estudis Sentir (Barcelona), ... 

Dos cursos de regulació i reparació de pianos de cua a Manresa i Màlaga amb 

Amadeu Cortés. Curs d’afinació, regulació, reparació i entonació de pianos 

verticals i de cua a “Piano Importa” amb Àdam Casanova i Amadeu Cortés. 

Experiència en gravació d’instruments (piano, teclats, veu, guitarra clàssica i 

elèctrica, theremin, didgeridoo, saxo i percussió) a “Home studio” i en estudis 

de gravació “Sentir” i “Wheel Sound”. 

Professor de piano i llenguatge musical a l’escola “Casa de la música” de 

Cerdanyola. És professor de piano a “Profes&Classes”. També dóna classes a 

particulars. 

És pianista i compositor i membre de la companyia In-Fusió Teatre. Entre les 

seves obres podem trobar: 

Compositor i intèrpret del concert de la “Fundació Phonos” al Caixa Fòrum 

amb la UPF enfocat a implantats coclears, compositor i intèrpret pel grup de 

teatre infantil d’In-Fusió Teatre, dirigit per Marta Oliva “Festa de Tardor 

2012”, compositor musical i intèrpret a l’obra “D’ara a demà” de Manuel de 

Pedrolo, dirigida per Teresa Canas. 



Escenògraf: Santi Salido. 

 

 

Ha cursat estudis a l’Escola d’Arts Aplicades de St. 

Cugat del Vallès, (Barcelona), també estudis de 

música i de saxofon. És membre de l’Espai d’Art 

“l’Ou d’Au”. Actualment estudiant escenografia a 

l’Institut del teatre de Barcelona. 

Ha treballat en diferents camps de les arts en 

general: pintura, fotografia, escenografia, disseny 

de cartells... 

Podem destacar entre moltes altres les 

escenografies de: “Foc! O l’Apocalipsis Ara” de Joan Tortosa; “Cyrano” 

basada en l’obra Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand; “Històries del Zoo” 

d’Edward Albee; “Jekyll & Hyde” de Robert L. Stevenson; “Aquesta és la 

qüestió” versió basada en “To be or not to be” d’Ernest Lubitsch; “Xec la 

dama” de Guillermo Ayesa; “Antruperis” muntatge a partir de textos 

d’Apel·les Mestres i Robert Robert; “Viure de lloguer” versió basada en “Rent” 

de Jonathan Larson; “L’Hostal de la Glòria” de Josep M. De Segarra; 

“Diogenes i Epicur” de Xavier Borràs; “Damunt l’herba” de Guillem-Jordi 

Graells; “Pistoles, pistoles, pistoles” de Lluís Montoliu; “El bon doctor” de Neil 

Simon; “Àtic” d’Àfrica Ragel, “El banc” d’Alexander Guelmen; “La mort dins 

una baralla de naips” de Manel Veiga; “La Traïció” de Harold Pinter;  

L’escenografia de “Xec la dama” va obtenir Menció Honorífica en el XXIV 

Premi Ciutat de Terrassa (Sala Crespi) i l’escenografia de “La Traïció” el 2n. 

Premi en el XXV Concurs de Sant Feliu de Codines. També ha obtingut 

diferents premis dels concursos d’aparadors de Sant Cugat del Vallès i 

diferents premis de pintura a La Garriga i Terrassa. 

Ha fet, i continua fent, exposicions de pintura i de fotografia  arreu de 

Catalunya i d’Espanya. 

 



Tècnic de llums i so: Bernat Llunell. 

 
És tècnic titulat d’il·luminador i so pel taller de tècnics de 

l’espectacle i llicenciat electricista pels Salesians de 

Sarrià. Programador de taules d’il·luminació Avolites, 

hydra scan, Celco... 

Experiència professional: Ha estat tècnic i programador 

del “Teatre La Unió” de Sant Cugat, tècnic il·luminador 

de “DBSO” i “Arcoiris”. Actualment treballa com 

autònom. 

Ha col·laborat en empreses com: “Focus” i “Albadalejo”. Ha treballat més de 

deu anys en concerts com a tècnic de llum: “Bruce Springsteen”, “Bon Jovi”, 

“Joan Manuel Serrat”, “Sabina”, “Pedro Guerra”, “Sopa de Cabra”, “Pep Sala”, 

“Els Pets” i “Festival de Jazz” al Palau de la música, entre altres. 

En convencions: “Meeting Point”, “Presentació Seat Altea”, “Presentació 

Yamaha” a Espanya, actes oficials al “Futbol Club Barcelona”, “Saló de 

l’automòbil” i “Festa Cammel Arte”. 

En televisió: “Una altra cosa” d’Andreu Buenafuente, “AMF” amb Manuel 

Fuentes i Andreu Buenafuente, “Set de noticies”, “Set de nit”, “Moncloa 

Dígame”, “Apel Tour”, “Missa del gall” a Boí Taüll, “Campanades de cap 

d’any” a Sant Cugat del Vallès per TVE i “Campanades de Cap d’Any” per 

Telecinco. 

En teatre: Carmina Burana, Cançó d’amor i guerra, Esbart d’Andorra, Esbart 

de Rubí, SI, ELSA SCHNEIDER... 

En grans esdeveniments: “Festa de celebració dels deu anys de les 

olimpíades”, “Festa dels vint anys de Televisió de Catalunya” i els “Jocs 

Paralímpics” a Barcelona. 

 



 

Espai Escènic 

 

Escenari: 

Mides d’escena: 8m x 8m. 

Telo de fons negre, sense arrugues i 3 jocs de cametes i bambolines, també 

negres. 

 

So: 

Taula amb 3 entrades d’estèreo i 1 de micro (Com a mínim) 

2 Reproductors de CD amb autopause. 

1 Connector Mini Jack per al PC 

1 PA adequada a les mides de la sala. 

2 Monitors d’escenari entre les cametes. 

Per a teatres de més de 600 localitats es necessitaran 8 micros de diadema 

Inhalàmbrics de color carn.  

 

Vídeo: 

1 Projector de 5000 Lúmens (que agafi tot el fons d’escenari)  

Cable VGA fins al control. 

 

Il·luminació: 

9 PC de 500w amb viseres. 

16 PC de 1Kw amb viseres. 

6 Retalls de 1Kw. o ETC Baby zoom



4 Canals de dímer a terra 

48 Canals de Dímer 

Taula 48 Canals programable amb submasters 

Filtres segons plano. 

 

Personal: 

MUNTATGE     DESMUNTATGE 

 

- 1 TÈCNIC D’IL·LUMINACIÓ  - 1 TÈCNIC D’IL·LUMINACIÓ  

- 1 TÈCNIC DE SO    - 1 TÈCNIC DE SO 

- DURADA 12 HORES   - DURADA 1 HORA 

LA COMPANYIA APORTA UN TÈCNIC. 

Aquest és el material necessari per a una bona representació, en cas de 

modificació o reducció parlar amb el tècnic. 

 

 



IMATGES I RECULLS DE PREMSA MUNTATGES  

 UN BOSC DE PARAULES  

 

ANTÍGONA 

 

LA MORT I LA DONZELLA 

 

  ELSA SCHNEIDER 

 

SI AMOR I ODI TELEFÒNIC 

.  



  

ENLLAÇOS  

 

 

 

 

Elsa Schneider de Sergi Belbel http://www.youtube.com/watch?v=XlQDLGLnQ6M 

Elsa Schneider el 18 de desembre al 

Teatre Ateneu de Cerdanyola 

http://www.youtube.com/watch?v=16hUHPUm-

UY&hd=1 

Tràiler La mort i la Donzella http://www.youtube.com/watch?v=UxEPR0BI6XA 

Tràiler Un Bosc de Paraules http://www.youtube.com/watch?v=OQ0mTjsq9MQ 

Tràiler Sí Amor i odi Telefònic http://www.youtube.com/watch?v=2DlhXutN4OE 

http://www.facebook.com/infusio.teatre www.teresacanas.cat 



 

   

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

          
 

 

 

CONTACTE: 

646 429  810 

infusioteatre@gmail.com 

www.infusioteatre.cat 

www.teresacanas.cat 

mailto:infusioteatre@gmail.com
http://www.infusioteatre.cat/
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