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dossier “captius”

Captius és un espectacle a partir de contes de l’escriptor
i periodista Joan Barril (del volum 100 contes morals, que
recull alguns dels contes publicats per Barril en premsa).
Aquest és un muntatge amb clara voluntat que els protagonistes siguin la narració, el poder de la imaginació i la paraula que esdevindrà en la majoria dels casos l’acció teatral. El
punt de partida, no estaria massa lluny de les paraules que
utilitzava el mateix Barril en un altre volum de contes Ja ens
trucarem i altres contes del diumenge per dibuixar l’essència
i la força dels contes.

“Us explicaré un conte. Fa molts anys, quan el petroli estava més
associat a les estufes que a les invasions, la gent solia reunir-se a la
vora del foc i d’allà sortien vàries històries viscudes o potser només
contades. Les ombres dels assistents es projectaven sobre les parets
de la casa o del bosc i després cadascun d’ells s’emportava un tros
de conte per posar-lo sota el coixí i fer que noves imaginacions sortissin per la finestra cap a un món possible. Per a això serveixen
els contes: per deixar-los fondre a la boca com els caramels i per
creure que podem ser allà on mai podrem anar. Però un bon dia va
arribar la televisió a la saleta i els contacontes es van quedar sense
parròquia. El conte sortia de la màquina i la imaginació ja no tenia
feina perquè en lloc de deixar que el caramel es fongués a la boca
ens el donaven mastegat. Però la necessitat de rebre contes per ser
somiats va continuar”
Ja ens trucarem i altres contes del diumenge de Joan Barril.

p.2

dossier “captius”

El punt de partida escollit a captius contes és el d’un conte aparegut en la
secció setmanal que fa Joan Barril al Diari El Periódico de Catalunya que es
titulava Camp minat: Les ficcions sempre tenen un autor culpable, en què es
narra la història de Dolores Conte, una dona que pateix la desgràcia d’estar
reclosa durant molts anys en una petita cel·la, en la que no veu ningú. En el
seu captiveri, la dona intenta dialogar amb els seus maltractadors, sense èxit
i acaba trobant la companyia de diversos insectes –escarabats, formigues...
– a qui els comença a explicar contes que ella mateixa s’inventa amb la voluntat de dignificar el temps, passar les hores i, en el fons, com una fórmula
de supervivència i de ser capaç d’escapar de les quatre parets gràcies a
la imaginació. A partir d’aquest conte, s’aniran succeint diferents històries
que parlen de temàtiques diverses com la memòria i la seva pèrdua, la memòria històrica, l’atzar en la determinació de la vida, les conseqüències de
l’anomenada vida moderna o les problemàtiques de les relacions de parella,
entre d’altres.
La narració de Dolores Conte, en el fons, ens connectava directament a un
conegut referent literari com és el de Les mil i una nits i d’aquí sorgeix la idea
d’englobar diversos contes d’aquesta presa imaginaria que pren com a paraula i eina de combat contra les circumstàncies altres contes de l’univers
barrilià. D’aquí sorgeix la idea de captius, Allà on els escarabats escoltaven contes, la referència literària d’aquesta antologia de contes orientals
prou coneguda per tothom de i aquest espai imaginari, que hem inventat, on
la paraula és capaç de crear-ho i dibuixar-ho tot.
Però els contes de Barril, més enllà de crear un estil i un univers personal i
propi també tenen un alt element contemporani, urbà i polític, fet que ens interessava per la creació d’aquest espectacle. Sabem que quan la paraula és
protagonista dalt de l’escenari ens trobem certament davant d’un muntatge
ideològic de concepte. Aquest és un dels elements que també ens semblava
atractiu per portar a l’escena els contes de Barril perquè son narracions on
les idees es plasmen en paraules i tenen un valor.
Captius, allà on els escarabats escoltaven contes és una aposta per la
imaginació, pel poder de la paraula, perquè es tanquin els llums de la platea
i l’espectador es converteixi en un espectador actiu que també participi del
procés d’imaginació i d’especulació amb la paraula que pretén ser aquest
muntatge des de la seva dramatúrgia, la posada en escena i la interpretació
dels seus actors.
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En la selecció de contes hi ha una clara voluntat de buscar en cada
narració recursos narratius, teatrals i de codi diferents per mostrarlos així a l’espectador, com un ventall, una analgama de narracions
diverses en continguts i formes. D’aquesta manera a captius, allà
on els escarabats escoltaven contes combina formes dramatúrgiques diverses, passant pel monòleg, el diàleg, el diàleg narratiu o les
paraules com a simple partitura i dos actors en escena que combinen
text, música i treball de gest.
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Joan Barril
Va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Amb una llarga trajectòria periodística, ha dirigit
el setmanari El Món i ha treballat a El
País, La Vanguardia i El Periódico, on
col·labora actualment.
Té al seu càrrec els programes “La República”, de COM Ràdio i “L’entrevista”
de Barcelona Televisió. Ha obtingut el
premi Ciutat de Barcelona de mitjans de comunicació i és autor de
llibres com Álbum de cromos, Un submarí a les estovalles (premi Pere
Quart d’humor i sàtira), Condició de pare, Parada obligatòria (premi
Ramon Llull), Tots els ports es diuen Helena, Gairebé una parella i Certes mentides. Acaba de publicar un recull dels contes que escriu cada
diumenge a la contraportada d’El Periódico.
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Josep Maria
Miró Coromina
Llicenciat en direcció i dramatúrgia
a l’Institut del Teatre de Barcelona,
doctorant en literatura catalana a la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i llicenciat en Periodisme per
la UAB.
És autor d’Una història explicada del
revés, o no (2009) –Cicle Assajos
Oberts. Teatre Lliure–, La dona i el
debutant (2008) –Premi Ex Aequo Teatre Principal de Palma de Mallorca de Textos dramàtics 2008. Pròxima publicació Editorial El Gall.
Quan encara no sabíem res (Poema dramàtic per a sis veus urbanes i
un músic) (2007) –Finalista internacional de l’Stückmarkt que organitza el Berliner Festspiele entre autors de tota Europa.
Són algunes de les seves obres més destacades.
És autor resident del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en el projecte T6 de la temporada 2010-2011 i un dels participants en el cicle
Assajos Oberts 2008-2009 del Teatre Lliure. Ha estat un dels autors
participants en el cicle de la dramatúrgia catalana contemporània
2007 que organitza la Sala Beckett de Barcelona. Forma part de la
Companyia La Reina de la nit de Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé des de
2008.
Des del 2000 he treballat a la radio començant per Ràdio Sant Cugat,
passant per COM ràdio fins a RNE-R4 on treballa actualment.
En televisió ha treballat a l’equip de guionistes de la sèrie Mar de fons i
Zoo de Diagonal TV per TV3 ambdues ideades per Josep Maria Benet
i Jornet.
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Anna Roca
Fa 15 anys que treballa dins
el món de la creativitat i
l’espectacle. L’any 1996 va
crear la seva pròpia companyia
de teatre familiar, la Companyia
Anna Roca.
Estudia interpretació a l’escola
de teatre “ Festino Barocco”
amb Txiqui Berraondo i Manuel L’ Illo. Curs d’interpretació segons la tècnica actoral americana
impartit per James de Paul, professor de la Universitat de Yale, patrocinat per l’ AADPC.
Assitència al curs d’expressió a càrrec de Georges La Ferriere, professor d’expressió a la Universitat de Montreal.
Classes de màscara neutra al Col.legi de teatre de Barcelona a càrrec
de Berty Tobías.
Els seus espectacles s’han representat en llocs tan emblemàtics com
les Festes de la Mercè a Barcelona, la “Fira de teatre al Carrer” de Tàrrega, el “Saló de la Infància de Barcelona”, la Fundació Miró i la Sala
“Cuarta Pared” de Madrid, entre molts altres llocs.
En aquests d’anys de professió, Anna Roca ha pogut combinar la
Companyia de Teatre Familiar amb altres projectes de creació com
són assessories artístiques, direcció teatral tan amateur com per a
professionals, visites teatralitzades, direcció del Centre Cultural “Els
Catòlics”, entre d’altres.
Anna Roca ha estat presidenta de l’Associació de Teatre per tots els
públics ( TTP), una associació que integra 30 companyies de teatre
de tot Catalunya.
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Robert
González
Ramírez
Llicenciat en art dramàtic per l’Institut
del teatre de Barcelona (any 2007).
Actualment a l’escola superior de
cant del Liceu, amb Dolors Aldea
(tècnica) i Marta Pujol (repertori).
Actor de l’espectacle “La mágia dels
Kikids” de la Companyia Essential Minds SL al 2008. Al Tantarantana
amb la Companyia Dei Furbi amb l’espectacle “Els Homes de Shakespeare”.
AL 2007 treballa com a actor en un espectacle de Josep Maria Miró,
“L’Esvoranc” que rep el Premi Boira (IT Vic).
També de Gira internacional durant el 2006 amb “Teatre de carrer” de
Joan Brossa, amb Adrià Aubert com a director.
La seva formació de cant l’ha portat a actuar, entre d’altres, amb òperes com “Lyophilisé” de Gerard Guix, “Da Ponte” dirigit per Bibiana
Goday al Versus teatre i “El Bosc de Farucàrun” dirigit per Jordi Fondevila en l’Òpera per a secundària (Liceu i IMEB) al Teatre Lliure..
Les seves aptituds com a ballarí l’han dut a formar part de la Companyia de Marta Carrasco durant l’espectacle “J’arrive” del Teatre Nacional de Catalunya i de Gira internacional.
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Roberto G.
González
Titulat en Dansa Contemporània per
l’Institut del Teatre de Barcelona (1993)
i Llicenciat en Història de l’Art per la
Universitat de Barcelona (2000).
Des del 1995 dirigeix la companyia
que porta el seu nom i conjuntament
desenvolupa una amplia feina com a
formador i docent en el camp de la
dansa i el moviment actoral en diferents centres de dansa i teatre destacant
l’Escola Superior d’Art Dramàtic del Institut del Teatre de Barcelona i l’Aula de
teatre de la Universitat de Girona.
Amb la seva companyia de dansa ha creat nombrosos espectacles de dansa
participant en nombrosos festivals tant a nivell nacional com internacional. La
seva particular concepció coreogràfica caracteritzada per la combinació de
la dansa amb la narrativa teatral ha fet del seu treball un dels referents de la
dansa-teatre catalana.
Notable i polifacètic artista compagina l’activitat creativa de la seva companyia amb la participació com a director coreogràfic i de moviment en diferents
espectacles teatrals, operes i musicals, treballant amb reconeguts directors
d’escena com Josep Costa i Xavier Albertí. També ha format part del reconegut grup de teatre The Chanclettes com a coreògraf, intèrpret i dissenyador
de vestuari.
Roberto G. Alonso també ha fet incursions en el mon del periodisme, publicant diversos articles d’opinió i entrevistes a la revista Zero i participant al programa radiofònic La Transversal de RNE dirigit per Paco Tomás, ha col·laborat
amb la particular artista de la contra cultura La Terremoto de Alcorcón i amb
Pedro Almodovar a l’estrena de Volver i ha fet d’actor al projecte fotogràfic
Fotos bordadas dirigit per Lorenzo i Pascuale Caprile (2007) i al cinema en
els curtmetratges de José Martret Todas (2007) i de Belén Herrera de la Osa
Estrella (2008).
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Aina Tur
Seguí

Menorca, 1976. Autora, directora i professora. L’any 1994
es traslladà a Barcelona per a
estudiar Farmàcia i Enginyeria
Agrònoma, finalment l’any 2004
es diploma en interpretació al Col•legi de Teatre de Barcelona.
Ha dirigit Fly me to the moon i Body suspensions lovers ( Sala El Foyer
del Gran Teatre Liceu). Ha estat ajudant de direcció d’Ester Nadal a
Borís I rei d’Andorra i Un tramvia anomenat desig (Escena Nacional
d’Andorra), de Lluís Elías a Tot és possible (SAT) i de Teresa Vilardell a
Ensam (Festival Grec 2008-TNC) i La nit més freda (TNC).
Ha treballat com a dramaturga amb l’Ester Nadal a “Evolució” Dir.: Ester Nadal, estrenada al Teatre Principal de Maó, 6a. Mostra de Dones
Creadores de Barcelona, La Cuarta Pared (Madrid, febrer 2008), XIII
Mostra de Teatre de Barcelona .
Actualment professora substituta d’Ester Nadal al Col·legi de Teatre
de Barcelona.
Actualment professora de teatre de Xamfrà, centre de música i escena, guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Educació 2007.
Actualment professora dels tallers de creació i assessora pedagògica
de Trivium, centre de música i escena del Comú de Sant Julià de Llòria
(Andorra).
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Maria Pons
i Calvet
Licenciada per Escola Superior
d’Art Dramàtic en l’especialitat
d’escenografia. Institut del Teatre, Barcelona. Disseny d´Interiors a
l´Escola Massana i graduada en Arts
i Disseny per l´Escola Llotja.
Ha realitzat pràctiques d´escenografia amb Max Glaenzel i Estel Cristià a En Pólvora, Teatre Nacional de Catalunya’06 (dir. Sergi Belbel). Ha
estat ajudant d’escenografia a: Corazón Lengua de Alfonso Vilallonga,
Teatre Lliure’09, amb escenografia de Quim Roy. Un marit ideal, Teatre Goya’09 (dir. Josep Maria Mestres), amb escenografia de Quim Roy.
Yvonne princesa de Borgonya ,Teatre Lliure’08 (dir. Joan Ollé), amb
escenografia de Jon Berrondo i a Els Hereus, Teatre Villarroel’07, amb
escenografia de Max Glaenzel i Estel Cristià.
Com a escenògrafa ha treballat, entre d’altres, en els següents projectes: Captius. Direcció i dramaturgia de Josep Maria Miró, Teatre Principal d’Olot’10; Maria, Hedda, Julia i Ofelia, dir. Manel Dueso, Institut
del Teatre’09; Drames litúrgics, dir. De Josep Maria Miró. Santa Maria
de l’Estany; Dublin Carol, dir. Manel Dueso. Sala Beckett’08; Vas viure
a l’Arcadia, de LLatzer Garcia: Àrea Tangent, Barcelona i Sala Planeta,
Girona; Ulisses, intervenció escenogràfica de carrer, Poble Sec, Barcelona; La gran nit de Lurdes G de Josep Maria Miró i Cristina Clemente:
Institut del Teatre’08. Teatre Versus, Barcelona. Teatre Principal, Arenys de
Mar. Teatre de Ponent, Granollers. Teatre Laboratori IT, Vic. Auditori Teatre
Municipal de Calldetenes; La vida de les substàncies, dir. Toni Casares,
Institut del teatre’08; La dona i el debutant, de Josep Maria Miró, estrenada dins la programació Grec’08;
Com a creadora impulsa projectes teatrals de creació col·lectiva a partir
de la intervenció en l’espai en format instal·laciu: Alades Paraules, Premi
a millor projecte de teatre visual’09 per l’Institut del Teatre, Convent de St.
Agustí’09; Mon Amour, amb Beatriz Liebe, Festival Strobe’08 i Agnus
Lupus, amb Beatriz Liebe i Itziar Tesán, Institut del Teatre ´07.
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Fitxa artística
Textes: Joan Barril
Direcció i adaptació teatral: Josep Maria Miró
Intèrprets: Anna Roca i Robert González
Moviment: Roberto G. Alonso
Ajudant de direcció: Aina Tur
Disseny d’espai i il.luminació: Maria Pons
Tècnic: Jordi Roca
Fotografia: Diego Espada
Veus en off: Mercè Boher, Núria Cuyàs,
David Verdaguer, Daniel Ventosa
Disseny gràfic: Millaray Farreras
Producció executiva: Eteri producció i gestió
Difusió i promoció: Núria Valverde
Productora: Companyia de teatre Anna Roca
Contacte: Anna Roca Fernàndez
Telèfon: 656 836 655
Mail: annaroca@annaroca.com
Preu catxé: 2.800,00 euros + IVA
Amb la col.laboració de:
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Agraïments: Ester Nadal, Joan Solé, Vicenç Gibert,
Família Bassets i Judith Bosch.
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C ULT U R A - E S P E C TAC L E S

El món literari de Joan Barril arriba
al teatre en el primer espectacle
per a adults de l’olotina Anna Roca
Josep Maria Miró ha adaptat i dirigeix «Captius», que s’estrena dijous a Olot
DANI CHICANO / Olot

La companyia Anna Roca, amb
una quinzena d’anys de trajectòria en
el món del teatre familiar, canvia de
registre i s’aventura, per primera ve●

Un bon dia, l’actriu, directora i promotora olotina
d’espectacles
familiars
Anna Roca, amb companyia pròpia, va escoltar a
la ràdio un conte del periodista Joan Barril (Barcelona, 1952), que llegia ell
mateix. Aleshores, aquell
desig de fer un espectacle
per a adults, fins llavors
gairebé una recança, es va
transformar en una urgència, de manera que va decidir, utilitzant com a plataforma la seva companyia,
posar en escena una adaptació teatral dels contes del
màxim exponent de «la ràdio tranquil·la», una condició que Barril s’ha guanyat a pols conduint El
Cafè de la República, cada
nit, a Catalunya Ràdio.
Primer calia posar-se en
contacte amb Barril, que
resulta que té segona residència a la Moixina, de
manera que aquest pas va
ser fàcil. Roca explica que
el mateix escriptor la va
adreçar a Josep Maria Miró, i aquest a Robert González. I tot va anar prenent
cos. Roca argumenta que
els contes de Barril li agraden perquè la fan pensar:
«Fins que no acaba el conte, no saps on et durà, és
una mena de sorpresa contínua.» Inicialment, la idea
era basar-se en alguns contes del recull 101 contes
morals (2008), però llavors Barril va proposar
d’incloure en la tria algun

gada, en el teatre per a adults. Ho fa
portant a escena el món literari del periodista i escriptor Joan Barril a Captius, una obra els textos de la qual han
estat adaptats per Josep Maria Miró,

que també n’és el director. Roca i Robert González protagonitzen Captius,
que s’estrena dijous (21 h) al Teatre
Principal d’Olot, en el qual la companyia passa uns dies com a resident.

L’equip artístic de Captius, envoltant Barril. / CIA. A. ROCA

dels contes del segon recull, 201 contes corrents
(2009). En total, l’espectacle conté una quinzena
d’històries que han estat
triades per un equip format
per Roca i González, l’ajudant de direcció, Aina Tur,
i el mateix Miró, que va tenir la darrera paraula en
aquest aspecte. Miró
explica que, després de llegir els contes, alguns fins i
tot en veu alta, han mirat

d’evitar la repetició de temàtiques, que van des de
l’estrès fins a la memòria,
passant per la infidelitat i
la hipocresia. Per lligar-ho
tot, tant Roca com Miró
expliquen que «les transicions entre conte i conte
són fàcilment detectables,
però subtils; alguns d’ells
només se separen per un
gest, o per una petita acció,
jugant a fons amb les convencions teatrals.» Miró

explica, d’altra banda, que
han intentat trobar la teatralitat al material de què
disposaven, i assegura que
ha disposat en tot moment
del suport i el consell de
Barril, amb qui ha mantingut «una relació fluïda» i
que ha mostrat un grau
considerable d’implicació
–ha estat present en diversos assajos i ha ofert el seu
parer.
La peça comença amb
una dona reclosa, Dolors
Conte (Anna Roca) que,
per mitigar la soledat,
explica contes als escarabats. Aquest és el punt de
partida. Robert González,
que toca clarinet en directe, representa, inicialment,
la figura del carceller, però
després tots dos intèrprets
encarnaran diversos personatges.
Per la seva banda, Roca,
que ha estat treballant
exclusivament en els assajos d’aquesta obra durant
gairebé tres mesos –un fet
impensable fins ara en la
seva trajectòria amb el format familiar–, afirma que
aquesta experiència li ha
fet replantejar-se la manera d’encarar la feina, de
manera que mirarà d’evitar haver de compaginar la
creació d’un espectacle i
l’explotació d’un altre, per
tal de poder dedicar-se
plenament a la creació i no
haver d’estar pendent de
l’exhibició, i així separar
les dues tasques.

Documents hebreus de la història de
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_plafó. Butlletí d’informació cultural d’Olot, gener 2010. Contraportada

p.16

p.17

recull de premsa “captius”

p.18

recull de premsa “captius”
El Punt Diari

recull de premsa “captius”
p.19

L.A.P. L’Altra Informació

el públic “captius”

L’opinió de l’Espectador

-----Mensaje original----De: gbassets@xxx.xxx
Enviado el: divendres, 29 / gener / 2010 15:49
Para: annaroca@annaroca.com
Asunto: FELICITATS!!!

Hola Anna,
Des del dia que em varen comentar la idea de posar a sobre l’escena
alguns contes curts de’n Barril vaig estar encuriosida per saber com
es podria fer això.
I noia, ENHORABONA, em va encantar!!
Amb els contes de’n Barril dels matins a la radio, sempre vaig tenir
la impressió de ser-ne addicte, cada matí al cotxe em delia per sentir-los i si qualsevol cosa, una trucada, un tunel en mal moment em
feia perdre la oportunitat d’escoltar-lo...... durant tot el dia arrossegava una mena de mancança..... i haig de dir que ahir a la nit vareu
aconseguir que durant tota l’estona que va durar l’obra recuperés
aquesta sensació de voler saber més!!, de com continuarà?? fent
que en cap moment tingués la sensació de perdre el fil. FANTASTIC!!!
Petons i a continuar treballant!!!
Glòria
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Per a més informació:
Anna Roca Fernàndez
Telèfon: 656 836 655
e-mail: annaroca@annaroca.com

