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Red
Del 15 de desembre al 16 de gener

De John Logan
Traducció: Jaume Coll Mariné
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler i Ferran 
Vilajosana

Durada: 1h 30min aprox.
Espectacle en català

Una producció del Teatre Akadèmia

Per què Red?

En una temporada dedicada a Elsa Peretti no podia 
faltar Red, de John Logan, una obra a la qual la nos-
tra mecenes tenia especial afecte i que desitjava molt 
veure representada al seu teatre. Elsa i Mark Rothko, el 
protagonista, van coincidir a Nova York i van freqüentar 
el mateix ambient artístic.

El 1958, va rebre l’encàrrec més gran des de la Cape-
lla Sixtina: la creació dels murals del Four Seasons de 
Park Avenue, restaurant del gratacel Seagram (disse-
nyat per Mies van der Roche i Philip Johnson, els dos 
arquitectes més de moda a l’època). L’artista va llogar 
un gimnàs situat al número 422 de Bowery Street per 
pintar aquests murals a gran escala. Considerat un dels 
mestres de la nova avantguarda pictòrica nord-ameri-

cana i gran pintor expressionista, es va suïcidar el 1970.
Rothko va contractar a un jove aspirant a pintor, Ken, 
que durant dos anys (cada dia de 9 a 17 hores) fou el 
seu assistent. L’ajudava a muntar les teles, barrejar els 
colors i aplicar la primera capa de pintura als quadres. 
D’aquesta manera, el deixeble tindrà el privilegi de tre-
ballar al costat d’un geni i de poder participar en viu del 
moment creatiu.

Actualment, les seves obres s’exposen en els museus 
més importants del món i continuen aconseguint xifres 
rècord a les principals subhastes d’art modern.

Logan, guionista de grans èxits cinematogràfics com 
Gladiator (Ridley Scott, 2000), L’aviador (The Aviator, 
Martin Scorsese, 2004), Skyfall (Sam Mendes, 2012) o 
Spectre (Sam Mendes, 2015), revela en els diàlegs en-
tre els dos protagonistes de Red, el pintor i el seu jove 
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assistent Ken, la concepció i la filosofia artística del 
gran pintor.

Rothko concebia l’art com un espai comunicatiu, una 
revelació entre l’artista i l’espectador. Aspirava a crear 
un lloc de comunió, com una capella, on les seves obres 
aconseguissin una dimensió mística. Un lloc de medi-
tació.

“L’eina més important que utilitza l’artista mitjançant la 
pràctica constant és la fe en la seva capacitat de pro-
duir miracles quan sorgeix la necessitat. Els quadres 
han de ser miraculosos.”

S’adreçava a les seves obres com si fossin éssers hu-
mans, les seves criatures, a les quals volia protegir: “És 
arriscat enviar-les al món”, deia. Li hauria agradat crear 
un espai de contemplació on deixar-les viure en com-
panyia.

Em resulta fàcil imaginar-lo com un director d’orques-
tra que dirigeix una simfonia quan pinta. Les seves te-
les transmeten l’emoció de la música, els seus quadres 
són un zumzeig de color, la seva manera de pintar un 

contrapunt, una fugida, una vetlla, un penediment... 
“Hi ha quelcom tràgic a cada pinzellada”.

“Em sembla una blasfèmia quan veig més d’una persona 
contemplant un quadre. Penso que la pintura només pot 
comunicar directament amb aquell individu excepcional 
que dona la casualitat d’estar en sintonia amb ella i amb 
l’artista.”

La seva pintura té la intensitat d’un gemec d’èxtasi i 
quan mirem els seus quadres sentim la percepció in-
finita dels colors de l’ànima. Colors purs que ens em-
bolcallen fins a portar-nos a sensacions hipnòtiques, a 
camins fantàstics. Colors desperten emocions. Què hi 
veiem? Què hi sentim? Què ens transmeten el blanc o el 
negre? I el vermell?

L’absència de llum l’espantava i la foscor prevalia per a 
protegir-lo del seu màxim temor: “que un dia el negre 
s’empassi al vermell”.

Guido Torlonia

Mira el making of de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/red/

Fitxa artística

Autor: John Logan
Traducció: Jaume Coll Mariné
Direcció: Guido Torlonia
Repartiment: Lluís Soler i Ferran 
Vilajosana
Espai escènic: Paula Bosch (amb la 
col·laboració de Sebastià Brosa)
Vídeo: Joan Rodón (dLux.pro)
Il·luminació: Lluís Serra
Vestuari: Míriam Compte
Espai sonor: Ricardo González 
Yanel
Ajudant de direcció i moviment: 
Ana Pérez García
Ajudant de vídeo: Martín Elena
Ajudant de Producció: Maria Serra
Regidoria: Núria Farrús
Fotografies: Felipe Mena

Agraïments a Wilfried Prager, 
Chris Moya, Bea Porqueres i Josep 
Madaula i primer de batxillerat 
artístic de l’Escola Massana.

Col·loquis i conferències

Col·loqui postfunció amb la 
companyia

16 de desembre (després de la 
funció)

Premis i guardons

6 Tony Awards (2010)
Millor obra de text, Millor actor de 
repartiment (Eddie Redmayne), Mi-
llor direcció (Michael Grandage), 
Millor disseny escènic (Christopher 
Oram), Millor disseny d’il·luminació 
(Neil Austin) i Millor disseny de so 
(Adam Cork). Alfred Molina també 
va ser nominat a Millor actor prota-
gonista per la seva interpretació de 
Mark Rothko.

3 Drama Desk Awards
Outstanding Play, Outstanding Di-
rector of a Play (Michael Grandage) 
i Outstanding Lighting Design (Neil 
Austin).

2 Drama League Awards
Distinguished Production of a Play 
I Distinguished Performance Award 
(Alfred Molina).
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L’equip del Teatre Akadèmia celebra molt efusivament 
l’estrena de Red. Resulta molt emocionant per a tots 
nosaltres comptar amb aquesta proposta com a peça 
cabdal de la temporada 2021/22.

Durant el procés d’assajos i preparació de l’especta-
cle hem tingut la gran sort de conèixer el testimoni 
de Frank Arcaro, vicepresident de Merchandising de 
Tiffany & Co. durant més de tres dècades (entre el 
1976 i el 2009). Molt amablement, ha compartit un re-
cord molt especial i que, sens dubte, referma la nostra 
aposta per aquesta peça de John Logan.

Maig de 2010. Nova York. Una proposta nascuda a la 
Donmar Warehouse de Londres s’ha transferit a Broa-
dway i l’expectació és palesa i manifesta. El John Gol-
den Theatre (252 West 45th Street), construït el 1927 i 
amb una capacitat de 800 espectadors, rep la que serà 
una de les revolucions de la dècada.

Michael Grandage dirigeix els actors Alfred Molina 
(Rothko) i Eddie Redmayne (Ken). La temporada de 
premis tot just comença i tot l’equip de la proposta té 
nominacions als Tony. En Frank Arcaro, grandíssim i 
vell amic d’Elsa Peretti, i ella mateixa aconsegueixen 
entrades a primera fila de platea.

Just abans d’entrar al teatre, es van trobar amb un 
amic d’en Frank. Només van compartir el temps que 
es triga a fumar-se una cigarreta, però tots dos homes 
encara recorden l’extraordinari collaret de maragdes 
que portava l’Elsa.

S’aixeca el teló i el temps s’atura durant 90 minuts, al-
hora que un nou món s’instal·la per sempre en la me-
mòria de tots els assistents. Elsa Peretti, artista i ar-
tesana, hi veu reconeguda una manera d’entendre la 
vida a través de l’ofici i la manifestació artística.

Frank Arcaro recorda l’entusiasme de la seva amiga 
després dels aplaudiments finals. “Una obra intel·lec-
tualment estimulant i al mateix temps, tremenda-
ment entretinguda.” Elsa Peretti destacava l’escena 
on Rothko i Ken preparen el llenç com a realment in-
oblidable.  

Arcaro reviu la resta de la jornada: “Vam anar al nostre 
restaurant tailandès preferit, Seeda Thai (lamentable-
ment, tancat des de fa uns anys). Un lloc modest, gens 
de moda, en absolut. Quan l’Elsa i jo vam anar a veure 
The Producers, en canvi, vam sopar a un dels restau-
rants més grans de Nova York, Le Bernadin. A ella li 
agradava improvisar, en funció del que li vingués de 
gust a cada moment.”

D’alguna manera la seva reacció va ser premonitòria 
del que passaria després. L’obra va guanyar 6 Premis 
Tony (en total va rebre 7 nominacions), més que qual-
sevol altra obra de text que mai hagi participat en 
aquests guardons.

Ens agrada pensar que la proposta que presentem 
al seu teatre despertaria en ella aquest mateix entu-
siasme i és per això que se la dediquem de tot cor, al 
mateix temps que agraïm novament les paraules de 
Frank Arcaro.

Elsa Peretti, Nova York i Red

“Una interpretació fantàstica! La millor 
obra de teatre sobre la creació artística. 
Què pot ser millor? ”

Elsa Peretti
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Sinopsi

A Red, John Logan proposa un tens i visceral duel inter-
pretatiu. L’obra situa l’artista Mark Rothko al cim de la 
seva carrera i el dibuixa a partir del punt vista de Ken, 
el seu jove ajudant. La peça es desenvolupa entre 1958 
i 1959, quan el reconegut arquitecte Philip Johnson 
encarrega al talentós pintor uns murals pel restaurant 
Four Seasons de l’icònic Seagram Building de Nova 
York.

Mentre Rothko i Ken pinten, es desafien mútuament en 
un molsut combat que qüestiona la raó de ser de l’art. 
Logan contextualitza també l’esperit autodestructiu 
de l’artista, que va començar amb les fal·làcies que ell 
mateix s’explicava sobre pintures fetes per a un temple 
dedicat a la riquesa i la decadència, no a l’art.

Alhora que parlen, els dos homes mouran llenços ge-
gants dins i fora de l’escenari. El mateix pintor veurà el 
vermell titular com a representant de la vida i “només” 
tindrà por del dia inevitable quan “el negre s’empassarà 
el vermell.”

Un dels majors plaers de la peça és, sense cap mena de 
dubte, la seva capacitat per equilibrar teoria i pràctica. 
Els dos homes, mentre apliquen capes de pintura horit-
zontalment i en paral·lel al desenvolupament del temps 
narratiu i dramàtic, aconsegueixen una harmonia física 
que supera totalment la seva rivalitat intel·lectual.

“El deu per cent del temps”, diu Rothko, “consisteix a 
posar pintura sobre el lenç, la resta és espera.” I mentre 
esperen, veurem com l’aprenent es convertirà poc a poc 
en portaveu feréstec del futur.

Dues visions i una trobada. Dues generacions i un con-
flicte. Red fa una mirada convincent sobre la relació 
canviant entre un artista i les seves creacions, aprofun-
dint en el respecte i el significat i alhora evidenciant 
aquest fràgil equilibri entre les aspiracions, l’autoexi-
gència artística i la seva materialització de portes enfo-
ra al context creatiu.
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La proposta inclou una acurada aproximació multimè-
dia com a part integral de la posada en escena. Joan 
Rodón (amb ajudantia de Martín Elena) ha ideat un so-
fisticat disseny de vídeo mapping que li escau perfec-
tament a la peça. 

De la mateixa manera que les pintures de Rothko trac- 
ten sobre la tensió entre els blocs de color, nosaltres 
podrem veure el que pinta i el que pensa al mateix 
temps, mitjançant la creació d’unes teles realment es-
pectaculars i innovadores, alhora que fidels a la peça i 
a l’obra de l’artista protagonista. 

Aquesta decisió reforça les acotacions de Logan, que 
situa a Rothko mirant directament al públic quan con-
templa i pensa les seves creacions. Aquest afany per 
copsar la realitat anímica i significativa dels colors i de 
l’art, enceta un interessant i molt actual debat en un 
context contemporani i multimèdia com el que podem 
veure al Teatre Akadèmia. En aquesta mateixa doble 
línia (externa i interior) treballa la il·luminació (Lluís 
Serra). 

Pel que fa a l’espai sonor (Ricardo González Yanel), un 
dels reptes ha estat incloure el que succeeix a l’ambi-
ent “real” i tangible de l’estudi de Rothko amb l’espai 
mental i creatiu. L’èxtasi i l’angoixa es magnifiquen 
també a través de la selecció i el pla més o menys pro-
tagonista de les peces musicals que es poden escoltar 
durant la representació. 

El contrast entre els dos personatges també el troba- 
rem a través de la música. De la Piano Sonata No. 16 
in C Major, K. 545 “Sonata Facile” o “Ruhe sanft, mein 
holdes Leben” de Wolfgang Amadeus Mozart (Rothko) 
al jazz del trompetista estatunidenc i cantant de jazz 
Chet Baker (Ken). 

Tant l’espai escènic (Paula Bosch, amb la col·laboració 
de Sebastià Brosa) com el vestuari (Míriam Compte) 
tracten de reproduir imatges reals conegudes del pin-
tor Rothko. Tot havia de resultar molt natural i integrat 
amb el gest i la posició del cos que ha treballat en Lluís 
Soler. Peces de vestuari “despenjades elegantment” 
tal com es veu que les portava el pintor i tal com l’actor 
les ha mimetitzat. 

Amb el Ferran Vilajosana (Ken) s’ha treballat més la 
transició del temps (els dos anys que transcorren du- 
rant l’obra). Aquest és el personatge que possiblement 
més evoluciona, i que més es mou també. Per això can-
via més de vestuari i a mesura que “creix” les peces 
que porta van guanyant també en envergadura, en pes. 
En general, però sobretot amb Rothko, es va cap a la 
foscor. Per això els colors del seu vestuari van també 
de blancs a grisos cada cop més apagats. També s’han 
treballat les taques i els embrutiments de les bates 
“per pintar” amb els mateixos pigments que la Paula 
ha fet servir pels elements d’attrezzo i que correspo-
nen a la paleta de colors que feia servir el pintor i de la 
qual es parla llargament durant l’obra. 

Cal observar que l’embrutiment serà diferent en Ken, 
que portarà la bata més tacada. Aquest personatge es 
mou més, s’equivoca més. D’aquesta manera, Rothko, 
de gest més tranquil i segur, durà la taca més frontal, 
més localitzada i menys marcada. 

De nou, el fet de parlar d’un personatge real fa que 
l’escenografia s’hagi treballat a partir de documents i 
imatges del taller de Rothko, de la seva manera de pin-
tar i dels objectes i materials de l’època (per exemple, 
el tocadiscs). S’ha tingut molt clar que l’espai havia de 
conviure amb el vídeo i, per tant, l’escenografia s’ha 
treballat en part per a poder crear una gran pantalla 
per a les projeccions. Unes pantalles que converteixen 
l’espai en un gran llenç en blanc i en un espai ple de 
finestres tancades.

La nostra posada en escena
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Preparant els personatges

El Lluís Soler diu de Rothko...

“És un personatge que té l’avantatge que pots enfor-
car-lo coneixent de primera mà molts detalls d’ell. És 
un personatge real. Tot s’explica a partir d’una història 
que va viure a finals dels anys 50. L’artista tenia una 
concepció de la pintura molt humanista, en el sentit 
que la pintura era una cosa viva que comunicava direc-
tament amb l’espectador que se la mirava.”

“Va tenir molts entrebancs al llarg de la seva vida per 
mantenir aquesta concepció. No va fer cap concessió, 
però sí que va haver de filar molt prim a l’hora d’exhibir 
les seves obres.”

“He enfocat el personatge acostant-me a ell a través 
de la seva pròpia experiència. M’he informat tant com 
he pogut de com va viure des de la seva difícil infan-
tesa a Rússia, des dels deu anys. A partir d’aquí, tens 
molta informació sobre el personatge i, per tant, pots 
acostar-t’hi d’una manera molt verídica, molt real.”

“El treball amb el meu company, el Ferran Vilajosa-
na, que fa d’assistent, ha sigut meravellós. És algú 
que treballa amb una professionalitat absoluta, amb 
una generositat incommensurable. L’equip de di-
recció (el Guido Torlonia amb l’ajudantia de l’Ana 
Pérez) ha estat exemplar. Ha funcionat de meravella.” 
 
 
“Logan ha utilitzat tots els seus registres dramatúr-
gics (pensem que és un gran guionista de Hollywood) i 
ha sigut absolutament fidel al que va passar per acos-
tar-nos al personatge i per crear un ajudant que té una 
importància cabdal en tot el desenvolupament de peça.” 
 
 
“Al final, Red, és la història d’una relació molt especial 
entre el pintor i el seu ajudant, veient el que pot su-
posar en el món de la pintura la diferència d’edat i de 
compromís. És una història d’una humanitat absoluta.”
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El Ferran Vilajosana interpreta Ken, l’assistent de 
Rothko. 
 
Un personatge que “a poc a poc, i durant dos anys, 
s’acostarà a la visió del pintor i també a la seva 
ànima. És des d’aquest vincle que ja sobrepassa la 
professionalitat, que ja és personal, des d’on s’atrevirà 
a remarcar-li algunes diferències artístiques i a posar-
lo una mica entre l’espasa i la paret.”
 
 
“El personatge de Ken és preciós. És el d’un artista 
pur perquè encara no ha entrat dins del sistema. 
Un sistema que tracta l’art com un producte i fa 
dels seus artistes, com Pollock o Rothko mateix, 
de tot menys el que hauria de ser. Ken és més 
pur. Encara no ha triomfat i es veurà també des 
d’aquest estadi amb la capacitat de poder dir-li unes 
quantes veritats a aquest pintor tan reconegut.” 
 

“El que m’ha agradat més del personatge és adonar-
me que l’art és difícil de mantenir si vols estar dins 
d’un sistema que fa amb el teu talent el que vol. Com 
a mostra, el capitalisme a l’Amèrica dels anys seixanta 
que convertia qualsevol peça d’art en un bon producte.”

“És una obra que hauria de funcionar de 
meravella perquè té un caire històric, 
però al mateix temps la gent que admira 
a Rothko podrà veure una part molt 
detallada de la seva vida. Alhora, els 
que no el coneixen es trobaran amb una 
dramatúrgia molt treballada”

Lluís Soler

“Ha estat un plaer 
preparar aquesta obra”

Ferran Vilajosana
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John Logan

San Diego, Califòrnia (Estats Units, 24 de setembre de 
1961)

Dramaturg, guionista i productor de cinema i televisió 
estatunidenc. Ha estat nominat a l’Oscar en tres oca-
sions: dues vegades a Millor Guió Original, per Gladia-
tor (Ridley Scott, 2000) i L’aviador (The Aviator, Martin 
Scorsese, 2004), i una a Millor Guió Adaptat per La in-
venció d’Hugo (Hugo, Martin Scorsese, 2004). 

És guanyador d’un Writers Guild of America pel Mi-
llor Guió Adaptat per Televisió de RKO 281 (Benjamin 
Ross, 1999), d’un Globus d’Or a Millor Pel·lícula - Musi-
cal o Comèdia per Sweeney Todd (Tim Burton, 2008) i 
d’un Drama Desk Award i un Premi Tony, ambdós pel 
text dramàtic de Red (2010). El 2020 adapta el llibret 
del musical Moulin Rouge!, tasca per la qual rep una 
nova nominació als Tony. 

Va néixer a San Diego el 24 de setembre de 1961. Els 
seus pares van emigrar als Estats Units des d’Irlanda 
del Nord a través del Canadà. El més jove de tres fills, 
té un germà gran i una germana. Logan va créixer a 
Califòrnia i Millburn (Nova Jersey), on es va graduar a 
l’institut Millburn High School el 1979. Es va traslladar 
a Chicago per estudiar a la Universitat Northwestern i 
es va graduar el 1983.

L’autor ja feia temps que era un dramaturg d’èxit a Chi-
cago quan va de tornar a l’escriptura cinematogràfica. 
La seva primera obra, Never the Sinner (1985), expli-
ca la història del famós cas Leopold i Loeb. Les obres 
posteriors inclouen Hauptmann (1991), sobre el segrest 
de bebès de Lindbergh, i Riverview (1992), un melodra-
ma musical ambientat al famós parc d’atraccions de 
Chicago.

La seva obra Red, sobre l’artista Mark Rothko, va ser 
produïda per la Donmar Warehouse (Londres) el de-
sembre de 2009 i va fer el salt a Broadway el 2010, on 
va rebre sis Premis Tony (més que qualsevol altra obra 
fins llavors). En ambdós casos, Alfred Molina i Eddie 
Redmayne van ser els protagonistes.

Logan ha col·laborat com a guionista amb molts dels 
directors cinematogràfics més prestigiosos de les 
darreres dècades. A més de Martin Scorsese, Ridley 
Scott, Sam Mendes o Tim Burton ha treballat amb Oli-
ver Stone, Edward Zwick, Gore Verbinski o Ralph Fi-
ennes. D’aquesta manera, i seguint l’ordre, ha signat o 
coescrit els guions de les pel·lícules Un diumenge qual-
sevol (Any Given Sunday, 1999), L’últim samurai (The 
Last Samurai, 2003), Rango (2011) i Coriolà (Coriolanus, 
2011), repectivament. 

L’any 2013 va estrenar dues obres teatrals simultània-
ment. Peter and Alice es va representar al Noel Coward 
Theatre de Londres amb direcció de Michael Grandage 
i interpretació de Judy Dench i Ben Whishaw a partir 
del 13 de març. D’altra banda, I’ll Eat You Last: A Chat 
with Sue Mengers, dirigida per Joe Mantello i protago-
nitzada per Bette Midler, es va estrenar a Broadway al 
Booth Theatre el 24 d’abril. 

Els seus següents projectes teatrals l’han apropat al 
gènere musical. Des de llavors, ha escrit els llbrets de 
The Last Ship (2014), amb música i lletres del cantant i 
compositor Sting; de l’adaptació teatral de Moulin Rou-
ge! (2018), musical dirigit per Alex Timbers i guanya-
dor de 10 Premis Tony, 7 IRNE Awards (Boston), 5 Dra-
ma Desk Awards, 2 Drama League Awards i 10 Outer 
Critics Circle Awards i, finalment, de Superhero (2019), 
musical estrenat a l’Off-Broadway, dirigit per Jason 
Moore i amb lletres de Tom Kitt (Next to Normal, 2010). 

També ha treballat al camp de la televisió. El 2014, va 
crear la sèrie Penny Dreadful, protagonitzada per Josh 
Harnett, Eva Green i Timothy Dalton. Aquest encàrrec 
el va desenvolupar durant tres temporades. Entre els 
seus projectes més imminents, destaca el seu debut 
com a director cinematogràfic.

Teatre
Never the Sinner (1985); Hauptmann (1991); Riverview (1992); 
Red (2009); Peter and Alice (2013); I’II Eat You Last: A Chat 
with sue Menores (2013); The Last Ship (2014); Moulin Rouge! 
(2018); Superhero (2019).

Televisió
Tornado! (Noel Nosseck, 1996); RKO 281 (Benjamin Ross, 
1999); Penny Dreadful (John Logan, 2014-2016; Penny Dread-
ful - City of Angels (John Logan, 2020).

Cinema
Bats (Louis Morneau, 1999); Any Given Sunday (Oliver Stone, 
1999); Gladiator (Ridley Scott, 2000); The Time Machine (Si-
mon Wells, 2002); Star Trek: Nemesis (Stuart Baird, 2002); 
Sinbad: Legend of the Seven Seas (Tim Johnson & Patrick 
Gilmore, 2003); The Last Samurai (Edward Zwick, 2003); The 
Aviator (Martin Scorsese, 2004); Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street (Tim Burton, 2007); Rango (Gore Ver-
binski, 2011); Coriolanus (Ralph Fiennes, 2011); Hugo (Martin 
Scorsese, 2011); Skyfall (Sam Mendes, 2012); Spectre (Sam 
Mendes, 2015); Genius (Michael Grandage, 2016; Alien: Cove-
nant (Ridley Scott, 2017).
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Mark Rothko

(Daugavpils, Letònia, 1903 - Nova York, Estats Units, 
1970)

Pintor estatunidenc d’origen letó. Va emigrar als Es-
tats Units quan encara era un nen. Va cursar estudis 
universitaris, tot i que la seva formació artística va ser 
essencialment autodidacta. De família jueva, va emi-
grar a Oregon l’any 1910, probablement fugint de l’an-
tisemitisme.

Mark es va traslladar a Nova York durant la tardor de 
1923, va trobar feina com a comerciant de roba i es va 
instal·lar a l’Upper West Side. Va ser mentre visitava 
algú a l’Art Students League que va veure els alum-
nes fent esbossos a partir d’un model nu. Segons ell, 
aquest va ser el començament de la seva vida com a 
artista. Tenia vint anys i havia pres algunes lliçons d’art 
a l’escola.

El 1936, va començar a escriure un llibre, que mai va 
completar, sobre les similituds en l’art infantil i l’obra 
de pintors moderns. L’obra dels modernistes, influïda 
per l’art primitiu, podria, segons ell, comparar-se amb 
la dels nens en el sentit que “l’art del fill es transforma 
en primitivisme, que és només el nen que produeix un 
mimetisme d’ell mateix.” En aquesta mateixa obra, va 
dir que “el fet que un comença normalment amb el di-
buix ja és acadèmic. Comencem amb el color”.

Va ser al costat de Pollock el màxim representant de 
l’abstracció americana. Amb la seva pintura va voler 
aconseguir una ambiciosa utopia: expressar les més 
bàsiques emocions universals. Abans de la Segona 
Guerra Mundial va aprofundir en la figuració expressi-
onista i es va impregnar de l’esperit de les avantguar-
des que veia a les exposicions organitzades pel MoMA.

Després de la guerra va començar a investigar el color 
field painting, abandonant a poc a poc tota referència 
figurativa. No va passar molt de temps abans que els 
seus quadres multiformes adoptessin l’estil pel qual 
se’l recorda. Això va tenir lloc en un període de gran 
dolor: la seva mare Kate va morir l’octubre de 1948 i va 
ser durant aquell hivern que l’artista va dispensar els 
sorprenents blocs rectangulars simètrics de dos a tres 
colors oposats o contrastants, però complementaris.

El 1949, Rothko va exposar aquestes noves obres a la 
galeria Betty Parsons. Per al crític Harold Rosenberg, 
les pintures van ser una revelació. Després de pintar 
el seu primer multiforme, es va aïllar a la seva casa 
d’East Hampton, a Long Island, només convidant a 
unes poques persones, incloent-hi Rosenberg, a veure 
les noves pintures i als anys 50, amb l’expressionisme 

abstracte ja establert, va iniciar la personal abstracció 
que definiria des de llavors la seva pintura. 

Aquest estil tan insòlit el va convertir en una de les fi-
gures més destacades de l’expressionisme abstracte, 
sent sovint enquadrat, juntament amb Barnett New-
man o Sam Francis. Des de llavors, els quadres de Rot-
hko mostren amplis camps de color rectangulars amb 
uns límits indefinits entre ells. Són colors boirosos, 
que suren suspesos en el llenç, apuntant a les sensaci-
ons místiques de qui els contempla. 

Es tracta d’obres, normalment de grans dimensions i 
agrupades en sèries, que presenten molt poca variació 
compositiva i consisteixen bàsicament en rectangles 
de diversos colors que es succeeixen paral·lelament de 
dalt a baix, amb vores lleugerament irregulars en les 
zones de separació tonal.

Tot i això, l’artista es va convertir en una institució de 
l’art americà. Protegit de Peggy Guggenheim, els seus 
èxits es poden considerar notables. La seva intenció va 
ser copsar l’absolut per mitjà d’una aproximació con-
templativa i extremadament sensible. 

La seva paleta cromàtica va anar enfosquint-se amb 
el pas dels anys, s’especula que amb correspondèn-
cia amb un estat depressiu que el portaria al suïcidi 
a finals dels anys 60, després de pintar la seva sèrie 
d’obres amb acrílic negre. 

Aquest fet va succeir el 25 de febrer de 1970. Oliver 
Steindecker, assistent de l’artista, el va trobar a la seva 
cuina, a terra davant de la pica, cobert de sang. S’ha-
via tallat les venes amb una navalla. Es va descobrir 
durant l’autòpsia que també havia pres una sobredosi 
d’antidepressius. Rothko tenia 66 anys.
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Localitzacions de l’obra
 
 
222 Bowery Street

Aquest és el local que va servir com a espai de tre-
ball per a l’artista Mark Rothko. Actualment, el lloguer 
mensual ascendeix a 15.000 dòlars. 

Va ser aquí que el YMCA va construir la seva primera 
branca a Nova York, l’octubre de 1885. El seu objectiu 
era promoure les oportunitats per al desenvolupament 
físic i mental, la recreació social i la instrucció especial 
als joves amb pocs mitjans. Tot això en un carrer envol-
tat de bordells i locals similars. 

L’edifici victorià es va vendre el 1932 i va servir com a 
fàbrica de material de golf. No va ser fins al 1957 que 
Mark Rothko hi va arribar i va transformar el gimnàs 
de l’antiga YMCA en el seu estudi. Es va traslladar just 
després de rebre l’encàrrec de decorar el restaurant 
Four Seasons.

La seva estada va ser curta i va marxar cinc anys 
més tard. L’artista Michael Goldberg va prendre el 
relleu. Tot i això, les marques de pintura vermella del 
primer encara són visibles avui en dia. Andy Warhol i 
Allen Ginsburg van passar per allà, però va ser Willi-
am S. Burroughs qui va encunyar el seu sobrenom de 
“Bunker”. Allà hi va viure de 1974 a 1997.

La Landmarks Preservation Commission va declarar la 
propietat una “fita” el 1998, preservant-la de qualsevol 
futura demolició. Avui dia, l’art segueix present al 222 
de Bowery Street. La planta baixa, que anteriorment 
allotjava la botiga Green Depot, i gairebé es va con-
vertir en un restaurant de la cadena Starr, actualment 
funciona com a galeria d’art.

Seagram Building

El Seagram Building és una torre d’oficines moder-
na dissenyada per l’arquitecte alemany Mies van der 
Rohe, en col·laboració amb Philip Johnson.

Aquest gratacel construït a Nova York el 1958 és un 
signe de la seva mentalitat racionalista, un exercici 
d’elegància arquitectònica que utilitza pocs elements 
i configura (en opinió de molts) una de les joies més 
boniques de l’arquitectura del segle XX.

L’edifici es troba exactament al 375 de Park Avenue, 
entre el carrer 52 i el carrer 53 al centre de Manhat-
tan. Símbol del món industrial contemporani, il·lustra 
el lema de l’arquitecte “less is more”. Una síntesi de 
l’arquitectura racionalista en la qual Mies s’havia for-
mat, un estil internacional que començava a aparèixer 
en l’arquitectura des de 1950, amb les contribucions 
de l’Escola de Chicago.

Un dels seus detalls més originals és que en lloc d’ocu-
par tot el sol disponible, Mies van der Rohe va decidir 
alliberar un espai al costat de l’edifici i destina-ho a la 
famosa plaça de davant la façana principal.
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Four Seasons Restaurant

El Four Seasons va ser un conegut restaurant de Nova 
York. Establert el 1959, es trobava al 99 d’East 52nd 
Street, a l’Edifici Seagram de Midtown Manhattan, fins 
al 2016. Des de 2018 fins al seu tancament el 2019, es 
va traslladar al 42 East 49th. El restaurant era propi-
etat de la família Bronfman, Alex von Bidder i Julian 
Niccolini en el moment del seu tancament.

L’art dins del restaurant incloïa pintures de Mark Rot-
hko; un mural permanent de James Rosenquist; una 
gran escultura de Richard Lippold; un teló dissenyat 
per Pablo Picasso; i exposicions temporals que inclo-
ïen obres de Joan Miró, Frank Stella, Ronnie Landfield, 
Robert Indiana i Richard Anuszkiewicz.

Rothko es va comprometre a pintar una sèrie d’obres 
per al restaurant el 1958, els Seagram Murals. Obser-
vant l’ambient pretensiós del restaurant, l’artista va 
abandonar el projecte tot i que va conservar les pin-
tures. La sèrie final es va dispersar i ara es pot veure 
repartida entre la Tate Gallery de Londres, el Kawamu-
ra Memorial Museum del Japó i la National Gallery of 
Art de Washington. Durant el període en què Rothko va 
treballar en els seus murals, el Four Seasons va llogar 
l’obra Blue Poles, de Jackson Pollock.

Entre 1975 i 1985 es van instal·lar quatre pintures de 
Ronnie Landfield a la paret que havia estat inicial-
ment planejada per a Rothko. El 1985 es va encarregar 
a l’artista James Rosenquist la instal·lació d’un mural 
permanent a la paret i una gran escultura de Richard 
Lippold es va instal·lar a la barra frontal, que penjava 
del sostre.

MoMA

El Museum of Modern Art (MoMA) és un museu d’art 
situat al centre de Manhattan, a la ciutat de Nova York, 
a 53 Street, entre la 5th i la 6th Avenue.

Sovint se l’identifica com un dels museus més grans i 
influents del món. La col·lecció del MoMA ofereix una 
visió general de l’art modern i contemporani, inclo-
ent-hi obres d’arquitectura, disseny, dibuix, pintura, 
escultura, fotografia, gravats, llibres il·lustrats, pel·lí-
cules i mitjans electrònics.

La Biblioteca MoMA inclou aproximadament 300.000 
llibres i catàlegs d’exposicions, més de 1.000 títols pe-
riòdics i més de 40.000 arxius d’artistes. Tot i les res-
triccions a causa de la pandèmia COVID-19, va atraure 
706.060 visitants el 2020, el 25è lloc en la llista de mu-
seus d’art més visitats del món aquell any.

La idea del Museum of Modern Art va ser desenvolupa-
da el 1929 principalment per Abby Aldrich Rockefeller 
i dues de les seves amigues, Lillie P. Bliss i Mary Quinn 
Sullivan. Van llogar l’edifici Heckscher i el van obrir al 
públic el 7 de novembre de 1929, nou dies després de 
la caiguda de Wall Street. 

Un dels primers reclutes de Rockefeller per al perso-
nal del museu va ser el fotògraf japonès-americà Soic-
hi Sunami (en aquella època més conegut pels seus 
retrats de la ballarina Martha Graham), que va servir al 
museu com a fotògraf documental oficial des de 1930 
fins a 1968.

Allotja peces de Van Gogh, Piet Mondrian, Jackson 
Pollock, Andy Warhol, Edward Hopper i Andrew Wyeth. 
Cal destacar que en la seva col·lecció en exposició per-
manent hi trobem obres del cineasta espanyol Luís 
Buñuel i dels catalans Pere Portabella i Carles Asen-
sio.
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Londres

Estrena mundial el 8 de desembre de 2009. Producció 
de la Donmar Warehouse. Direcció: Michael Grandage. 
Intèrprets: Alfred Molina i Eddie Redmayne.

“Alfred Molina, amb el seu gran marc i celles d’esca-
rabat, té exactament la intensitat ferotge d’un ar-
tista les pintures del qual eren una batalla dinàmica 
entre Apol·lo i Dionís.” 

“El màxim plaer de la peça, però, és la seva capacitat 
per equilibrar la teoria i la pràctica.”

Michael Billington | The Guardian 

Nova York

La producció de Londres es transferir al John Golden 
Theatre de Broadway amb el mateix equip. Estrena: 11 
de març de 2010. Darrera funció: 27 de juny de 2010.

“Red es desenvolupa com un estudi sobre la 
sensibilitat de l’artista, un retrat d’una ment 
frenètica i brillant que ens demana sentir la forma i 
la textura dels pensaments.”

Ben Brantley | The New York Times 

Washington

Estrena d’una nova producció al Kreeger Theater el 
20 de gener de 2012. Direcció: Robert Falls. Intèrprets: 
Edward Gero i Patrick Andrews.

“El dispositiu de Logan d’utilitzar els dos personat-
ges per desqualificar-se, capa per capa, funciona 
brillantment. L’audiència, per moments, adopta l’an-
hel de Ken per algun tipus de saviesa o aprovació, la 
qual cosa fa que els esclats de Rothko siguin encara 
més dolorosos.”

Sophie Gilbert | Washingtonian

Los Angeles

Estrena de la producció original al James Bridges The-
atre (UCLA) el 14 de març de 2012. Direcció: Michael 
Grandage. Intèrprets; Alfred Molina i Jonathan Groft.

“Red ens convida a reflexionar sobre la inestabilitat 
de les relacions amb el mateix mirada oberta i 
compromesa que esperen i mereixen les fascinants 
obres mestres de Rothko.”

Charles McNulty | Los Angeles Times

Xile

Rojo s’estrena al Teatro Mori Bellavista el 10 d’octubre 
de 2013. Producció: The Cow Company. Direcció: 
Rodrigo Sepúlveda. Intèrprets: Luis Gnecco i Martín 
Bacigalupo. 

“Rojo sensibiliza con su puesta en escena sobre el 
paso de las generaciones.”

Damaris Torres C. | Diario UChile

Tòquio

Producció pròpia del New National Theatre Tokyo 
estrenada l’agost del 2015 (fins a l’octubre del mateix 
any). Direcció: Eriko Ogawa. Intèrprets: Tetsushi 
Tanaka i Shun Oguri.

Rochester (Nova York)

Producció pròpia del Geva Theatre Center estrenada 
l’octubre del 2015. Direcció: Skip Greer. Intèrprets: 
Stephen Caffrey i John Ford-Dunker.

“Una obra visionària, a l’estil Rothko. Sentia que 
estava veient el vermell per primera vegada. Una 
obra mestra.”

Marcia Morphy | Democrat & Chronicle

Algunes pinzellades de Red al món...
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Dubai

Producció del teatre The Junction estrenada l’octubre 
de 2016. Després va pasar al la sala JamJar. Direcció: 
Alex Broun. Intèrprets: Osman Aboubakr i Deepak 
Venugopal.

Dennis (Massachusetts)

Producció del Cap Playhouse estrenada el juliol de 
2017. Direcció: David Glenn Armstrong. Intèrprets: 
Stephen Caffrey i Patrick Stafford. 

Londres

Reposició del muntatge original de Michael Grandage. 
Estrena al Wyndham’s Theatre el juliol de 2018. 
Intèrprets: Alfred Molina i Alfred Enoch. 

Aquesta producció es va filmar per la PBS (Public 
Broadcasting Stations). 

Madrid

Coproducció del Teatro Español, Traspasos Kultur i La 
Llave Maestra estrenada a la Sala Principal del Teatro 
Español el 29 de novembre de 2018. Direcció: Juan 
Echanove. Intèrprets: Juan Echanove i Ricardo Gómez. 

“Una tragèdia sustentada en una doble pregunta: 
Pot un artista com ell convertir-se en còmplice de 
la societat de consum? I fins a quin punt la pintura 
pot ser el refugi perquè un home eviti la seva 
autodestrucció?”

Diego Doncel | ABC



Temporada 2021/22 / Red / 16

Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/Red_Premsa

Guido Torlonia
Direcció

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, i La Venus de 
les pells, amb Rubén De Eguía i Raquel Ferri.
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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, actualment, 
L’última nit del karaoke. 

Aquesta temporada l’hem pogut veure a Birnam de 
Victor Sunyol (Biblioteca de Catalunya) i acaba de 
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). 

Ferran Vilajosana
Intèrpret

Graduat en tècnica Meisner a càrrec de Javier 
Galitó-Cava, alumno de Fernando Piernas i a E.M.G 
(solfeig, cant, piano i guitarra). Claquè amb Cristina 
Méndez i Lluís Méndez. Ha realitzat workshops amb 
Claudio Tolcachir, Javier Daulte, Jango Edwards, Txiki 
Berraondo o Muntsa Alcañiz.

Al teatre l’hem pogut veure a I Sing a Song About 
Bananas, La importància de ser Frank, Appassionata 
(dirigida per ell mateix), La tendresa, La calavera de 
Connemara, Martingala, Sueños, No soy Dean Moriarty, 
Los hermanos Karamázov, El cojo de Inishman, Ball de 
titelles, Shopping and Fucking, Prime Time, Margurg, 
Els nois d’història, Ensam, Antígona, Cabaret cabrón, 
Wii, Sis personatges en busca d’autor, Macbeth i 
Novencento. 

Ha treballat amb directores i directors com Ester 
Nadal, David Selvas, Alfredo Sanzol, Iván Morales, 

Gerard Iravedra, Gerardo Vera, Ramon Simó, Oriol 
Rovira, Martí Torras, Rafael Duran, Josep Maria Pou, 
Teresa Vilardell, Teresa Canas, Jango Edwards, Raquel 
Tomàs, Joan Ollé, Calixto Bieito i Fernando Bernués. 

Al cinema ha treballat a Gente que viene y bah (Patricia 
Font), La Jauría (Carlos M. Ferreira), Tengo ganas de 
ti (Fernando González Molina), Sing for Darfur (Johan 
Kramer). També als curtmetratges Piscina (Carlos 
Ruano), Australia (Lino Escalera). Per aquesta última va 
rebre el premi d’interpretació als festivals de Màlaga, 
Badajoz i Àvila (2018) i al Cortogenia Madrid (2017).

A televisió l’hem pogut veure a Com si fos ahir, el Club 
Súper 3 i El cor de la ciutat (TV3). També a Amar es para 
siempre i El corazón del oceáno (Antena 3).
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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).

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. 

Ana Pérez García
Ajudant de direcció i moviment

Coreògrafa, actriu i pedagoga. Directora de l’estudi 
de flamenc, cos i moviment La Tacones. Formada 
en Estudis Superiors de Pedagogia de la dansa 
(Institut del Teatre, 2014), títol de Danza Española 
(Real Conservatorio de Danza, 1997), Títol Superior 
d’Art Dramàtic (teatre físic, Institut del Teatre, 2011) i 
postgrau en Moviment i Educació (Institut del Teatre 
de Vic, 2017).

En el camp professional de la direcció escènica 
destaca: LET (Laboratori d’Experimentació Teatral), 
companyia resident al Teatre de La Colmena de 
Santa Coloma de Gramenet, directora adjunta (amb 
Iban Beltran) de Pornografia (Parking Shakespeare, 
2018), Out of the [cage] (Auditori de Barcelona, 2020), 
Y perdí mi centro (L’Atlàntida, 2020) i Una mujer fue la 
causa (Antic Teatre, 2018), primer espectable de la 
companyia Laboratoria - flamenc experimental. 

En el camp professional com a coreògrafa i assistent 
de movement destaca: Una del montón (Roberto Romei, 
Espai Brossa, 2011), La mort d’Ivan Ílitx (Oriol Broggi, 

Biblioteca de Catalunya, 2011), Solas (Roberto Romei, 
Teatre Sagarra, 2013), Desig sota els oms (Joan Ollé, 
TNC, 2013), Res en fa major (Montse Bujosa, El Maldà, 
2018), Eròtic Gust (Iban Beltran, Tradicionàrius, 2019), 
Peter Pan (Juanjo Marín, El Maldà, 2019), La mort i la 
primavera (Joan Ollé, TNC, 2019), FOC (Jaume Ballarda, 
Premià de Dalt, 2020), La difícil senzillesa (Iban Beltran 
i Montse Colomé, Ésdansa, 2021), La cuina de Rossini 
(David Selvas, Gran Teatre del Liceu, 2022).

Des de 2011 estrena regularment amb Andrés Corchero. 
Amb ell, ha col·laborat en la composició dels següents 
espectacles: Nowhere Man (La Pedrera, 2013), My 
Neighbour Sky (Grec, 2018), Absències (Mercat de les 
Flors, 2020) i Teresa (Mercat de les Flors, 2021). 
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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) i La Venus de les pells (Guido Torlonia, 2021).

Sebastià Brosa
Col·laboració espai escènic

Escenògraf i il·lustrador. Formació d’interiorisme 
(Escola EINA) i escenografia (Institut del Teatre).

Ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre 
Romea, el Grec, el Teatre Lliure, el Teatro Español de 
Madrid o e Naves del Matadero, entre d’altres.

Ha col·laborat en projectes amb directors com Àlex 
Rigola, Daniel Veronese, Àngel Llàcer, Jordi Casanovas, 
Pau Miró, Ferran Utzet, Júlio Manrique, Càrol López, 
Marta Buchaca, Rosa Novell, Marc Rosich, Josep Maria 
Pou, Jordi Oriol, José Luís Garcia, Pau Carrió, Tricicle, 
Joan Ollé o Oriol Broggi.

Ha participat en espectacles com: European House 
(Àlex Rigola, Teatre Lliure, Premi Butaca 2007, 
conjuntament amb Bibiana Puigdefàbregas), Incendis 
(Oriol Broggi, Teatre Romea, Premi Butaca 2012), 
Barcelona (Pere Riera, TNC, 2013), Doña Rosita la 
Soltera o el lenguaje de las Flores (Joan Ollé, TNC, 
2014), La Partida (Júlio Manrique, Teatre Romea 
2014), Somni d’una nit d’estiu (Joan Ollé, TNC, 2014), 
Los cuentos de la peste (Mario Vargas Llosa, Teatro 
Español de Madrid, 2015), Vilafranca, un dinar de 
festa major (Jordi Casanovas, Teatres Amics, 2015), 
Molt soroll per no res (Àngel Llàcer, TNC, 2015), Arte 

nuevo (José Luís Garcia, Teatro Español, Madrid, 2016), 
Hamlet (Pau Carrió, Teatre lliure, 2016), Dansa d’agost 
(Ferran Utzet, Biblioteca de Catalunya, Premi Butaca 
2016), A tots els que heu vingut (Marc Rosich, TNC 
2017), L’hostalera (Pau Carrió, Biblioteca Nacional de 
Catalunya, 2017), Què va passar amb Bette Davs 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), entre d’altres.

Actualment, dirigeix el Màster de disseny d’espai 
escenogràfic i audiovisual a l’Escola ELISAVA 
juntament amb Mireia Cusó. Ha estat professor del 
taller d’escenografia al Centro de Formación de la 
Cooperación Española (CFCE) de Cartagena d’Indies 
(Colombia); i de projectes a l’IT.
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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 dirigida per Moreno Bernardi i 
vista al Teatre Akadèmia.

Quant als musicals trobem El Màgic d’Oz dirigida 
per David Selvas, Gente Bien de La Cubana, Mar i Cel 
i Maremar de Dagoll Dagom, Cómo está Madriz! de 
Miguel del Arco, My Fair Lady produïda per Stage 
Entertaiment o el macro-musical Cruz de Navajas. 
Actualment, es pot veure la seva feina al muntatge de 
Company que Antonio Banderas dirigeix al Teatro del 
Soho CaixaBank a Màlaga. 

També està preparant els projectes Les tres germanes 
dirigida per Raimon Molins i El pes d’un cos de Victoria 
Szpunberg.

Martín Elena
Ajudant de vídeo

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

Dins del seu currículum destaquen produccions 
dirigides per directors de renom com Krystian Lupa, 
Oskaras Koršunovas, Moreno Bernardi, Àlex Rigola, 
Julio Manrique o Silvia Munt, entre d’altres.

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

També compta amb gran experiència en el terreny de 
la producció i la docència. Al seu currículum destaquen 
produccions dirigides per directors de renom com 
Krystian Lupa, Oskaras Koršunovas, Moreno  Bernardi, 
Alex Rigola, Julio Manrique o Silvia Munt, entre altres.

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.

Per la seva tasca a L’olor eixordadora del blanc va 
merèixer una nominació als Premis Butaca 2021.
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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 el Jordi Prat hi col·labora des del 2015. 

Amb l’Ivan Morales treballa des de La calavera de 
Connemara (2017). Actualment amb Assassinat a 
l’Orient Express. 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, 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).

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. 

Recentment ha estat nominat als Premis Butaca 
2021 pel disseny d’il·luminació de l’espectacle L’olor 
eixordadora del blanc.



Desinfecció diària de tots els espais. 

Dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i 
senyalitzats en el recorregut d’entrada al Teatre. 

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada i sota control del personal 
d’acomodació per garantir la distància de seguretat. 

Les localitats seran assignades pel personal de sala 
en el moment de l’arribada. 

Serà necessari arribar al teatre amb un mínim de 25 
minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.  

Els espectadors facilitaran les seves dades de 
contacte (nom i cognoms, telèfon, mail) amb l’únic 
objectiu de facilitar la comunicació amb el teatre en 
cas de necessitat. 

El teatre no facilitarà cap full de mà ni programa de 
l’espectacle en paper. La informació estarà únicament 
disponible en línia. 

El teatre recomana portar l’entrada descarregada al 
mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper. 

El teatre facilitarà la venda online mitjançant el web 
(www.teatreakademia.cat) i recomanarà que les 
compres que es realitzin a la taquilla del teatre es 
facin amb targeta. 

L’ocupació màxima dels serveis (wc’s) serà del 50% de 
la seva capacitat. 

Infografia i indicadors per recordar mantenir la 
distància de seguretat i protocols 

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot l’espai del 
teatre.

Mesures i normes 
d’espai segur
El Teatre Akadèmia disposa d’un 
aforament de 100 localitats

El Teatre seguirà els següents protocols sempre 
d’acord amb la normativa vigent:

“La gent ha d’entendre que el 
teatre no fa por.”
Elsa Peretti
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Entrades:
www.teatreakademia.cat

Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat

Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat 

Consulta el material 
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Patrocini Amb el suport de Col·labora Participa al projecte


