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ÍNDEX

OBJECTIUS

El projecte és un espectacle de teatre musical
en llengua anglesa basat
en l’obra original de
Broadway, Man of La
Mancha, guanyadora
de 9 premis Tony.
La nostra producció és
una versió de 60 minuts
amb 4 actors-cantants, 5
músics-actors-cantants
i música en directe.
Aquest projecte
està adreçat a un ampli
ventall de públic. Principalment a alumnes
d’ensenyament secundari, batxillerat, estudiants universitaris
de filologia anglesa
o escoles d’idiomes,
cobrint un buit existent
en les produccions de
teatre musical per aquest
tipus d’audiència.

∙ Potenciar l’escolta i l’aprenentatge
de la llengua anglesa en un entorn amè.
∙ Donar a conèixer un repertori
musical de gran valor artístic
en el seu idioma original.
∙ Apropar la universalitat de l’obra
de Miguel de Cervantes des d’una
altra perspectiva.
∙ Potenciar la participació del públic
en les representacions.
∙ Cobrir el buit existent dins de l’àmbit
de les produccions de teatre musical
en anglès dirigides a adolescents.
∙ Apropar el gènere del Teatre
Musical als joves, amb músics
o orquestra i veus en directe.
∙ Proporcionar als respectius departaments educatius una eina de treball
de curs que pugui motivar l’alumnat,
així com fomentar la cooperació dels
docents especialitzats en les matèries
de literatura, música i anglès.
Es facilitarà una guia didàctica que
contempla els tres departaments.
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EL PROJECTE

«

DESTINATARIS

- Sales de teatre de mig/gran format.
- Institucions (culturals i educatives):
Institut Cervantes, Departaments
Universitaris de filologia anglesa
i literatura, ambaixades i consolats.
- Centres de Formació de Secundària
i Batxillerat en llengua anglesa.
- Escoles oficials d’idiomes.
- Ajuntaments: regidoria de cultura
i d’ensenyament.
- Generalitat de Catalunya Icic.
- Diputació de Barcelona.
Campanya Anem al Teatre
- Institut Ramon Llull
- Mostres, fires i festivals d’arts
escèniques, programadors teatrals
i líders d’opinió.
- Difusors de la cultura anglosaxona:
comissió Fulbright
- Fundacions.
- Patrocinadors.
- Mitjans de comunicació.

Beneficiaris:
- Públic de qualsevol país.
- Públic ampli a partir dels 15 anys.
- Alumnes de 3r, 4t d’Eso,
Batxillerats i cicles Formatius.
- Estudiants universitaris de literatura,
filologia anglesa, musicologia.
- Alumnes d’escoles oficials d’idiomes.
- Població de parla anglesa.
- Estudiants acadèmics de la literatura
cervantina.
- Amants del teatre musical.
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Professionals:
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SINOPSI

Amb música de Mitch Leigh, lletres de
Joe Darion i llibret de Dale Wasserman,
i inspirat en la novel∙la de Miguel de
Cervantes Saavedra “Don Quijote de
La Mancha”, la producció original de
Broadway de “Man of la Mancha” es
va estrenar el 1965 i va estar en cartellera durant mes de 6 anys, guanyant 6
premis Tony (Millor musical, millor
compositor i lletrista, millor actor,
millor escenografia, millor vestuari i
millor director de musical).
Posteriorment se n’han fet nombroses reposicions (la de l’any 2003 va
guanyar el Tony a la millor reposició
d’un musical, millor actor i millor
actriu), i ha esdevingut un dels musicals
més perdurables de la història.
L’any 1973 se’n va fer una versió
cinematogràfica d’Arthur Hiller amb
Peter O’Toole com a Quixot i Sophia
Loren com a Aldonza.
La cançó “The Impossible Dream” s’ha
convertit en un estàndard reconegut i
interpretat arreu del mon i traduït a
molts idiomes.

La història té lloc a finals del s.xvi.
Miguel de Cer vantes (recaptador
d’impostos, soldat, i autor teatral) i el
seu assistent, Sancho, embarguen una
església que no paga els seus tributs.
Degut a això, els dos homes són empresonats per la Inquisició. La resta de
presoners els roben les seves possessions,
però ell els convenç perquè li deixin
recuperar un grapat de papers que no
serien de vàlua alguna per altra gent.
Al·legant el seu cas, Cervantes
fa una dramàtica defensa recreant la
història de Don Quixot de La Mancha:
l’apassionat i punyent conte d’un noble
cavaller que viu en un món de bogeria
sense adonar-se que l’època de la cavalleria ha mort. La seva cerca sagrada
és una missió de salvació per trobar
compassió, no per a ell mateix, sinó per
als altres.
Don Quixot s’enamora d’una bella
donzella, Aldonza (Dulcinea) i la
convenç perquè visqui una vida moral.
Quan el Quixot és armat cavaller,
els traginers assalten brutalment a
Aldonza. En Quixot i en Sancho ràpidament acudeixen per rescatar-la, i al
final l’únic que el Quixot li demana a
canvi és perdó. Moguts per la història,
els presoners retornen el manuscrit a
Cervantes (que resulta ser la seva
novel·la inacabada sobre el Quixot),
just abans que aquest sigui cridat per
la Inquisició.
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BIOGRAFIA

MAN OF LA MANCHA

Amb la qualitat dels
millors musicals de
Broadway, aquest
repertori té la facultat
de transportar-nos
a l’esperit més pur
de l’obra Cervantina.
Guitarres, tambors
i instruments de vent,
amb tota la seva força
expressiva ens transporten a l’univers
de Don Quixot.

Els temes que inclou el nostre espectacle són:
1 —— Overture “Man Of La Mancha”
2 —— Man Of La Mancha (I, Don Quixote)
3 —— It’s All The Same
4 —— Dulcinea
5 —— I Really Like Him. Golden
Helmet of Mambrino
6 —— Knight of the Woeful Countenance
7 —— The Impossible Dream (The Quest)
8 —— Little Bird, Little Bird
9 —— The Abduction
10 —
— Aldonza
11 —— Dulcinea (Reprise) / The Impossible
Dream (Reprise) / The Psalm / Finale
(The Impossible Dream)
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REPERTORI

ÈVIC

Èvic és una empresa
que neix amb una doble
activitat: l’artística (Èvic
Produccions) i la formativa (Èvic Formació).

Èvic Produccions
Té la finalitat de donar a conèixer nous
Projectes artístics i culturals en totes les
seves manifestacions, especialment en
el teatre, la música i la dansa. Ha creat i
produït dos espectacles musicals:

www.evicproduccions.com

“Sense Temps, Noves textures
per la Cançó Popular”
Fusiona la cançó popular catalana amb
ritmes i estils diversos, principalment el
jazz i el flamenc.

www.evicformació.com

“The American Songbook”
Repassa aquells temes, estàndards i de
teatre musical, que per la seva bellesa i
contingut s’han convertit en icones de la
cançó nord-americana. La gran majoria
de temes estàndards tenen el seu origen
en el teatre musical.
Èvic Formació
Organitza cursos de formació, reciclatge i
reeducació de la veu i el cos, a fi de proporcionar entrenament professional a totes
aquelles persones que en facin ús com a
mitjans essencials en el seu àmbit laboral.
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QUI SOM?

MAN OF LA MANCHA

Jordi Muixí
Lucía Torres
Joan Hernández
Marcel Dalmau
Jordi Robert

Don Quixote
Aldonza
Sancho Panza
Governor, Innkeeper, bateria i percussió
Duke, Sansón Carrasco, Knight
of the Mirrors i teclats
Pedro, Housekeeper, Mirror Holder i baix
José, Padre i guitarra
Anselmo, Antonia, Barber i vents

Guille Pérez
Guillem Callejón
Josep Gomariz
Jordi Muixí
Bárbara Granados
Guillem Callejón
Ota Vallès
Jordi Girabal, Jordi Muixí
Sergi Broto
Marta Wazinger
I.C.
Carles Yagüe
Anna Carné
Ariadna Castedo, Soles
Velázquez
Lluís Camps
Laia Esmerats
Silvia Alabart
Èvic Produccions

Direcció
Direcció musical i arranjaments
Director orquestra
Ajudant direcció
Versió
Escenografia
Vestuari
Disseny de llum
Disseny so
Coreografia
Regidoria
Disseny gràfic
Distribució i comunicació
Producció executiva
Producció
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FITXA ARTÍSTICA

És Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre. Al 1998 és Becat
per la Generalitat de Catalunya per
cursar estudis d’Interpretació, Cant
i Dansa a la ciutat de Nova York.
Al 2002 li és concedida una Beca
Fulbright per a continuar aquests
estudis (2003-05). Havent cursat la
part docent del Doctorat en Arts
Escèniques, i tot treballant en la seva
tesis doctoral, li ha estat
concedida una beca (Agaur)
per a estudis de recerc a
als Programes d’Arts Escèniques de les Universitats
de Nova York i Yale (20052006) entre d ’altres. Des
de ja fa anys compagina els
escenaris amb la docència teatral (Veu,
Dicció, Cant i Interpretació ). Entre els
molts llocs arreu d’Europa i els Estats
Units on ha impartit aquests cursos
hi figura l’escola “City Lights” de Nova
York. L’any 2005 és convidat a “Prima
del Teatro”, San Miniato, Itàlia, en la
seva onzena edició, a donar un taller
d’Interpretació en el Teatre Musical i al
2008 ho fa per a la Universitat de Nova
York a Florència, també a Itàlia. Pel
2011 és convidat a impartir un curs de
Tècnica Vocal al camp de refugiats de
Jenin a la Palestina Ocupada. Els seus
treballs al teatre inclouen al trobador
Guillem de Berguedà a “Pecats Grans

JORDI MUIXÍ I GÈS
— Quixot, Direcció

i Menors” (Dimitri Ialta Produccions),
dir: Jordi Duran; “Sherlock Holmes i el
club dels pèl-rojos” i “Pipi Langstrump”
(Lazzigags Produccions); és el bisbe
Galzeran Sacosta a “El retaule de la llum”
direcció de Teti Canal, dir. musical de
Manel Camp, amb funció especial al
Gran Teatre del Liceu de Barcelona;
“Gaudí” al Barcelona Teatre Musical;
“T ’estimo, ets perfecte... ja et canviaré ”
dir: Esteve Ferrer (Vània
Produccions) Teatre Borràs; és
Lady Baby Diamond a “Mals
d ’amor d ’una gata francesa”
nominació premis Butaca
(TNC-Teatre Nacional de
Catalunya), dir: Alfredo Arias;
“Maleïts” (Festival de SitgesGrec-CDV )direcció: J. Pere Peyró;
“L’Auca del sr. Esteve” (TNC ) direcció
d’Adolfo Marsillach; “Sweeney Todd, el
barber diabòlic del carrer Fleet” (CDGC)
direcció de Màrio Gas; “Cal Dir-ho? ”,
“Tot assajant Dom Juan” i “Cavalls de
Mar” (Cia. Josep Mª Flotats) direcció
de J.Mª Flotats; “Cubana Marathon
Dancing” (La Cubana) direcció de Jordi
Milán. Ha format part del grup Follim
Follam en els seus dos espectacles
“Pornofonia Bucal I” i “Pornofonia Bucal
II ”. Al cinema “Allies” de Frank Green
(Nova York) i “Anita no perd el tren” de
Ventura Pons. A la televisió “Ventdelplà”,
“Estació d’Enllaç”, “Nissaga de Poder”,
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REPARTIMENT

LUCÍA TORRES LARA
— Aldonza (Dulcinea)

“Dones d’Aigua” de TV3 i al programa
“Lo +plus” de Canal+. Ha dirigit l’Òpera
Buffa “La Serva Padrona” de J. Battista
Pergolesi. Ha estat ajudant de direcció
a l’estrena mundial d“Stalin” a Barcelona i segon ajudant de direcció a “Tot
Assajant Dom Juan” i “Ara que els ametllers
ja estan batuts”, totes dirigides per Josep
Mª Flotats. Ha enregistrat el doble
compacte de “Sweeney Todd, el barber
diabòlic del carrer Fleet” i també “Sherlock Holmes i el club dels pèl-rojos”, “Pipi
Langstrump”, “Gaudí” i “El retaule de la
llum”. Ha posat Veu en Off a un gran
nombre de projectes i ha donat una
sèrie de concerts a l’Opa de Nova York.
Amb “The American Songbook” ha recorregut gran part de la geografia espanyola i europea interpretant estàndards
i temes de musicals. I a “Sense Temps”,
estrenada dins el marc de la Fira de la
Mediterrània 2009 i amb arranjaments
propis i de Carles Marigó, fusiona la
cançó popular catalana amb el jazz i el
flamenc. A “Un Concert de Pel·lícula”,
interpreta cançons per a un públic
familiar.
Paral·lelament i amb en Jordi
Girabal (Teatre Mòbil) tradueix obres
de teatre de l’anglès al català (“Deixeume un tenor” de Ken Ludwig i “Doubt”
de John Patrick Shanley, entre d’altres).
Al juliol del 2011 és convidat a parti-

cipar en la Gala Homenatge a Helen
Gallagher (guanyadora de 2 premis
Tony i 3 premis Emmy) en motiu del
seu 85è aniversari, al Laurie Beechman
Theatre de Nova York.

Inicia els seus
estudis teatrals a
l’Institut del Teatre
de Barcelona, especialitzant-se en teatre
musical. Paral·lelament comença a estudiar cant clàssic i modern amb Isabel de
Llano, Isabel Soriano i actualment amb
Mar López. Comença els seus estudis
de dansa contemporània amb 19 anys
entre d’altres amb Teresa García Valenzuela, Gema Díaz, Cristina Martí,
Isabel López (Cia Mudances), Cecilia
Colacrai i Iris Heitzinger (Cia Bebeto
Cidra).
Entre els espectacles de Teatre i
Dansa que ha dut a terme i figuren Les
Nodes de Gràcia, “Felicidad” dirigida
per en David Espinosa, “Maria Aurèlia
Capmany, una dona, un país”, Nocturns
d’en Pau Miró, “Landrys, laundry de
ladies”, escrita i dirigida per Xavier
Martínez Soler; “Catàstrofes”, dirigida
per Mar Serra, Sala Beckett; “La lengua
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JORDI MUIXÍ I GÈS
— Quixot, Direcció

atolondrada”, escrita i dirigida per
En teatre ha partiRicard Gázquez.
cipat com actor
A la televisió Polònia de TV3, i el
amb la Compadocumental en homenatge a Capmany
nyia Somhite“Maria Aurèlia Capmany, 20 anys
a t re a m b o b re s
després”, dirigit per Xavier Manich.
com “O tu o Res”,
L’estiu del 2012 participa a les lectures
“Dakota” dirigides
dramatitzades de l’obrador de la Sala per Jordi Llop o “El Bon doctor” i
Beckett; “7 d’un cop!”, dirigida per “Farses Medievals” sota la direcció
Jordi Prat i Coll.
de Pere Tomás. També ha impartit
cursos de pedagogia teatral amb Giselle
Barret, Tomás Motos i Txema Palanca.
En cinema ha participat en curts
com “El comte Yácula” sota la direcció
d’Alfons Casal i Héctor Mas o “El
Camí d’Ermengol” de Rec produccions. En televisió ha participat com
a actor a la mini sèrie “Històries”
d’Andorra Televisió i “El cor de la
Ciutat” de Televisió de Catalunya.
També ha estat reporter - presentador
en el programa “In Situ” d’Andorra
Televisió i Locutor de 40 Principals. Ha estat durant 10 anys cantant
i guitarrista del grup de rock Awake
i a més es cantant al grup de rock
madrileny Inordem.
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JOAN HERNÁNDEZ
— Sancho Panza

JORDI ROBERT
— Duke, Sansón Carrasco, Knight of
the Mirrors i teclats

Estudis a l’aula de
teatre i dansa de
Mataró. Més endavant fa un curs
d’aproximació al
teatre de ”La Cubana” i de comèdia de
l’art. Estudia amb Guy Freixe, Txiqui
Berraondo i Manuel Lillo. Estudia
Bateria amb Tito Busquets, Dave
Weckl i Salvador Niebla, i Cant amb
Anna Subirana, Rosa Robles, Clara
Luna i Errol Woiski (taller de músics).
La seva experiència teatral inclou
”Gente Bien” i ”Tabladu Flamenco” de
Santiago Rusiñol. El Juny 92 Participa
en l’acte de clausura dels Jocs olímpics de Barcelona i d’altres esdeveniments amb la companyia Els Comediants. ”Hair” estrenat al teatre Goya
de Barcelona. ”Peter Pan” amb la
companyia Catacrak. ”Bufaplanetes”,
Companyia Pep Bou. ”Capella Sixtn” i
l’espectacle teatral ”Canta tu” realitzant
temporada al teatre Llantiol i Teatreneu
de Barcelona.
Com a Bateria ha estat amb els
grups ”Simon Simon”, ”Agua de Carmen” i
a l’orquestra ”Sant Joan”.Vocalista percussionista a l’orquestra ”Miramar”,
Cantant i posteriorment Bateria a
la sala ”El Gran Envelat”, cantant a
l’orquestra ”Flash Union” (Illes Canàries).

Com a vocalista a l’orquestra ”Tabú
Rock”, a l’orquestra Cristian & Doménech, en la formació coral del taller de
músics i des de l’any 2005 és el cantant
de l’orquestra ”Cimarrón”. Com a
docent, imparteix classes de percussió
i tècnica vocal a l’escola de música dels
Escolapis de Llúria (Barcelona).

Jordi Robert, nascut a Tarragona el
1979, trepitja els escenaris per primer
cop als 14 anys com a teclista i cantant
a diferents formacions musicals. Cursa
estudis de solfeig i piano al Conservatori de Tarragona. Estudia cant amb
Xavi Garriga i Teatre Musical a l’escola
Memory de Barcelona. També s’ha
format en diferents cursos a l’escola de
teatre musical Mountview de Londres.
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MARCEL DALMAU
— Governor, Innkeeper i Bateria

GUILLERMO PÉREZ I JOVÉ
— Pedro, Housekeeper,
Mirror Holder i baix

Diplomatura de
professor de trompeta pel Conservatori Superior de
Música de Barcelona i Llicenciatura en música moderna
i jazz per L’Esmuc.
Treballa com a profesor de trompeta en les escolesmunicipals de NouBarris(Bcn), El Papiol i La Vall del
Tenes. Com a músic ha participat en
diferents projectes…
Teatre musical (Memory,T’odio amor
meu,SweeneyTodd, Càndid, Mals d’amor
d ’una gata francesa, Full Monty, La
Generala, Guys and Dolls, Little night
Músic, Merrily We Roll Along, Maricel,
Mikado, Boscos Endins, Chicago,…)
Grups i Orquestres (O. Encantada,
O. P later ia, L os Rebeldes, L os
Manolos, Stroling Band, Cimarron…),
Big Bands (XXL Llibert Fortuny,
BB de Granollers, BB de l’Aula, BB de
La Vella Dixeland, Big Latin Band,...).
Colaboracions (Peret, Loquillo, Los
sencillos, Fundacion Toni Manero,…).
Audicionsinfantils (de l’Auditori
“Elscolors del metall” i la cantània “43
minuts i 31 Segonsamb Yoli Pastitxet”,
aixíc om varis projectes de La Botzina
com “Nora i el Jazz”).

Nascut a Barcelona a l’any 1979. Baix,
guitarra i tècnic de so.
Diplomat en tècnic de so per la
Universitat oberta de Catalunya.
Estudis de solfeig i guitarra clàssica a
Ricomà. Classes particulars de baix.
Actualment té un estudi de gravavió
propi BonSo. Ha treballat com a tècnic
de so a l’obra teatral No, dirigida per
Joan Ollé. Entre el 2005 i el 2008 va
ser el tècnic de so oficial de La Locomotora Negra i Big Mama. Forma part
com a baixista de la banda de rumba
mediterrània Kanavac. Guitarrista a
diverses bandes de l’escena barcelonina.

13

Èvic Produccions | +34 678 889 617 | informacio@evicproduccions.com

JOSEP GOMARIZ I VILALDACH
— Trompeta i Fluguelhorn

GUILLEM CALLEJÓN I CAUSSA
— José, padre, guitarra i direcció
d’orquestra

Actualment treballa amb el seu nou
projecte que compta amb la col·laboració del guitarrista internacionalment reconegut David Soler. El disc
‘Mans’ de Bridges Trio+ David Soler ha
estat editat el Novembre del 2011.
Fora de l’àmbit jazzísitic treballa en
el camp de la música clàssica, essent
alumne del prestigiós guitarrista Josep
Henríquez.
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Nascut a Granollers a l’any 1981, es
dedica essencialment a la guitarra i
a la composició, tant en la vessant de
música moderna com clàssica. Estudia
a l’Escola Taller de Músics de Barcelona, on estudia amb Vicens Solsona,
Jon Robles, i Joan Monné. És alumne
de Dani Pérez i David Mengual al
Conservatori del Liceu. Viatja a Nova
York on reb classes de Brad Shepik i
Jonathan Kreisberg. Estudia als Estats
Units a la prestigiosa UNT (University of North Texas) on reb classes de
músics com Fred Hamilton, Steffan
Karlsson, Ed Soph i Lynn Seaton.
Forma part de la 3 o’clock Big Band
dirigida per Brad Leali.
Ha actuat a diferents festivals de
jazz del país. I a les sales més importants a nivell nacional. També ha actuat
per Televisió de Catalunya. Al 2008 va
editar el seu primer treball discogràfic
amb Quadrant Records com a líder
amb la formació Bridges, amb Alfons
Bertran i Dimas Corbera. Amb el qual
ha estat seleccionat per formar part
del recopilatori de l’ICIC, *Jazz From
Catalonia*. I obté el segon lloc per
votació popular a Millor Proposta de
l’Any per la revista Jaç.

14

BÁRBARA GRANADOS
— Direcció musical i arranjaments

Llorenç Santamaria, Lídia Pujol...)
També treballa en diverses escoles de
Teatre Musical com a pianista de repertori (Col·legi del Teatre, Escola Memory,
Estudi de Nancy Tuñón, Tanquam, Escola
Youkali i Ateneu Popular de Nou Barris).
Al 1996 forma l’Orquestrina Incombustible, juntament amb músics
procedents del circ (Dani Tomás, ex
trapezista de Los Galindos i Josep
Ventura,de la companyia ”Marceline i Silvestre”). Des de 1987 es dedica
també a la composició i la producció
de bandes sonores per a radio y Tv,
Jingles publicitaris, Playbacks per a
obres de teatre musical, fons musicals
de vídeos promocionals d’empreses,
falques publicitàries de ràdio, fons
musicals per a webs, i músiques per a
cine. Composa la música original i la
producció d’àudio del documental “5
anys sense Ernest Lluch”. Fa la producció
artística i direcció musical del concert:
“Un concert per al record” al Cementiri
de Montjuic de Barcelona, amb Anna
Güell, Lluis Soler com a recitaires, i
un conjunt coral acompanyat de piano,
cello i violí, el juny del 2010 i 2011.
Amb l’Orquestrina Incombustible fa
la producció de l’espectacle “Desvariacions”, un concert de música de circ amb
temes originals de B. Granados i temes
clàssics, estrenat al festival Boris Vian a
Eus, França i a la carpa Rambleros de
Barcelona, el març del 2010.
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Llicenciada superior en Jazz i música moderna per
l’ ESMUC (Escola
superior de música de
Catalunya).Cursa
la carrera de piano
al Real Conser vatori Superior de
Música de Madrid, així com els estudis
de percussió, cant coral, harmonia,
contrapunt i fuga, música de cambra,
acompanyament, i acústica. Realitza
cursos de composició con Luis de
Pablo, Cristóbal Halffter i José Luis
Turina. Cursos de perfeccionament de
piano, música de cambra i acompanyament de cantants al Conservatori
Americà de Fontainebleau. Autodidacta de l’acordió.
Com a pianista ha treballat amb
artistes de la talla de Silvia Munt,
Fernando Trueba, Àngel Cerdanya “El
Sueco”, Xavier Bertran, Cia. El T.B.O.,
Àngel Pavlovsky en dos dels seus espectacles, Xavier Albertí, Miquel Comamala, Peter Gadish, Ricard Salvat, Pep
Pla, cia Q-Ars, Manel Dueso, Christian Avilés, Marc Rosich, Rafel Duran
i Robert Torres. Durant quatre anys
treballa al programa diari de ràdio “Fet a
Barcelona” dirigit per Albert de la Torre,
composant i interpretant en directe les
sintonies i fons musicals del programa
i acompanyant en directe centenars
d’artistes. (Dyango, Carlos Núñez, Nina,
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JORDI GIRABAL
— Versió

És llicenciada en
Art Dramàtic per
l’Institut del Teatre
de Barcelona i en
Història de l’Art
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està interpretant l’obra
Un disgust danès escrita i dirigida per
Jumon Erra. Del 1999 al 2009 va estar
treballant a la companyia La Cubana
representant els espectacles “Equipatge pel
2000”, “Una nit d’òpera”, “Mamá quiero ser
famoso” i “Cómeme el coco negro”. Ha participat en el programa de TV “Saturday
Nigh Live” emès l’any 2009-2010 any
per la cadena Cuatro. Va interpretar “Oh,
els bons dies” de Samuel Beckett amb la
tutoria de Joan Anguera i “El vol d’Icar”
de Raymond Queneau, dirigida per
Pep Anton Gómez. Ha fet d’ajudant
de direcció a les obres Danny i Roberta,
dirigida per David Pintó, Reacció i Pasta
Fullada dirigides per Óscar Molina.
Durant molts anys ha impartit classes
de teatre i ha muntat tallers teatrals en
escoles, instituts i centres cívics a les
ciutats de Terrassa, Manressa, Vilafranca
del Penedès, Moià i Barcelona. Ha rebut
classes de dramatúrgia de Pere Riera,
Esteve Soler i Jordi Prat i Coll a la sala
Beckett, i d’ interpretació amb el dramaturg i director uruguaià Gabriel Calderón.

Llicenciat en Geografia i Història
per la UB (1983).
First Certificate
in English per la Universitat de
Cambridge. Certificat d ’aptitud
d ’ An g l è s p e r l a E s c o l a O fi c i a l
d’idiomes. Col·legi del Teatre (198485). Institut del Teatre-Departament
de veu (1985-87). Seminaris amb I
colombaioni (Roma, 1982), Don Jordan
(El Timbal,1985), Pierre Byland (El
timbal,1895, La Vinya, 1990), Berti
Tobias(1986-1987). Membre fundador
del Teatre Mòbil amb Marcel Gros i
Atilà Puig el 1984, amb qui ha creat 13
espectacles i ha actuat per tot Catalunya
i l’estat espanyol, tant en programacions
regulars com Festivals i Fires de Teatre
(Tàrrega, Mostra d’Igualada, Mediterrànea,
Feten, etc).
Professor a l’Aula de Teatre de
Manresa des de 1998 fins al 2008, on
ha dirigit tallers, traduïnt i adaptant
diverses obres de l’Anglès (Wonderbra
de Sue Townsend, Shirley Valentine de Ken
Russell, Les Obres complertes de William
Shakespeare abreujades de “The Reduced
Shakespeare Company”, Un Hamlet de
Butxaca de Michael Green, Teràpies de
Christopher Durang, i Absurd Person
Singular d’Allan Akengourg, entre d’altres).
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OTA VALLÈS
— Ajudant de direcció

Co-Direcció de l’espectacle “StandBy” de Marcel Gros (2000), Premi al
millor espectacle de votació popular
de la Fira de Tàrrega 2001. Direcció de
l’espectacle de titelles “Ot, el bruixot” de
la companyia “Ninus” (2001). Ajudant
de direcció d’ “El Retaule de la llum”,
Musical composat per Manel Camp
amb direcció de Teti Canal (Manresa,
2000). Direcció d’ “El Joc” d’Andreu
Martin, Festival de Cinema Negre de
Manresa (2002). Direcció dels espectacles de Sandra Rossi “El secret del pirata”
(2009) i “Sí, pero no exactamente”
(2011). Co-traducció de “Deixeu-me un
tenor” i “El Dubte” amb Jordi Muixí.

Enginyer Industrial (Escola Tècnica
Superior de Terrassa
E.T.S.E.I.T ). Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en
Producció Audiovisual i Multimèdia a
la UPC. Estudis Superiors en Disseny
d’Escenografia Teatral i Televisiva a
l’Instituto Europeo di Design.
Com a escenògraf: “La vida es un
Tango”, “El sueño de Bambi” Nau Ivanov
i Sat Sant Andreu, “Moren els Contes”
Teatre Tantarantana, “Ball Trampa”,
“Viatge a Calif òrnia” Versus Teatre,
“Quotidania Delirant ” Versus Teatre.
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SERGI BROTO POMAROL
— Escenògraf

ANNA CARNÉ
— Coreografia

Nascuda a Barcelona, entra al món
d e l ’e s p e c t a c l e
l’any 1990 havent
estudiat disseny
de moda i patronatge a les escoles
Guerrero, IDEP
i Arts i Tècniques de la moda. S’ha
dedicat tot aquest temps al disseny
de vestuari per a teatre, cinema, televisió i fotografia. Al teatre destaca
haver treballat amb la Cia. Flotats,
com a ajudant de vestuari, a les obres
“Cal dir-ho? ”, “Tot assajant Dom
Joan” i “Cavalls de mar” dirigides per
J.M.Flotats, “A la Glorieta” Dir. Simone
Benmusa i “Acreedors” Dir. Juan Carlos
Corazza. I ja com a figurinista “Romeo
i Julieta” dirigida per Helena Pimenta
Cia. UR Teatro i amb Tricicle “La
venganza de Don Mendo”, “Políticament
incorrecte” i “Tricicle 20”. Paral·lelament
treballa al cinema amb directors com
Cesc Gay “Krámpack” i “V.O.S ”, Antonio
Chavarrías “Volverás”, María Ripoll “Tu
vida en 65 minutos”, Patricia Ferreira
“Els nens salvatges”, Zaza Ceballos
“Emilia Pardo Bazán. La condesa rebelde”,
David Pujol “Morir en tres actes” ,
Ramón Costafreda “Mà morta truca a la
porta” i Lluis M. Güell “Primera Jugada”
entre d’altres.
També fa l´estilisme per publicitat
amb realitzadors com Isabel Coixet,

Fèlix Fdez. de Castro, Aixalà, Roger
Gual, Albert Uría, Albert Cruells,
Jaime de la Peña, Fernando de France,
Daniel Benmayor. I de fotografia amb
María Espeus, Alvaro Muiños i Dany
Virgili entre d’altres.
Llicenciada en Art
Dramàtic per l’Institut del Teatre de
Barcelona. Des de
fa 10 anys combina
la seva faceta d’actriu amb la de professora i coreògrafa d’esgrima, directora de
teatre social (dirigint i produint unes cinc
obres anuals), docent d’interpretació en
diversos centres i productora teatral.
En el terreny de l’esgrima es forma
en Floret, Espasa i daga i Esgrima
Coreogràfica amb Ricard Pous a
l’Institut del Teatre de Barcelona. Des
del 2003 ha fet de professora d’esgrima
i combat escènic al Filodramatico
di Milano, a l’Institut del Teatre de
Barcelona (substituta titular de Ricard
Pous), i a l’escola Aules de Barcelona,
entre d’altres. Ha treballat fent la
direcció de coreografies esgrimístiques
a “Romeo i Julieta” de W. Shakespeare
Dir. J.M. Mestres al Teatre Lliure de
Barcelona, als tallers de “Comèdia de
l’Arte” de l’Institut del Teatre de Barcelona i a “Els Pastorets” per l’ajuntament
de Granollers i l’ajuntament de La
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MARTA WAZINGER
— Vestuari

Garriga, entre d’altres. Col·labora i és
model d’esgrima pel llibre “De L’Epée
à la Scène” de Robot Heddle-Roboth
i Daniel Marciano, Mestres d’Armes
Francesos. Ed. Thespis. 2005. Com a
actriu, s’especialitza amb professors
internacionals com: Javier GalitóCava, Rachael Adler (Tècnica MeisnerEEUU), Anatoli Vassiliev (Rusia),
Nikolai Kar pov o Peter Clough
(Londres) entre d’altres. És membre
fundadora del Círcol Maldà de Barcelona i component de la companyia
de Pep Tosar durant quatre anys amb
qui ha treballat a “Nocturn”, “La casa
en obres”, “Molts records per a Ivanov”
i “Somnis de somnis” dirigides per Pep
Tosar. Anteriorment havia creat la
companyia pròpia “CRIT, SL” on havia
treballat amb directors com Jordi Prat i
Coll i Joan Roure, entre d’altres.
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MAN OF LA MANCHA

Data D’estrena: 01 /02 /2012
Teatre de Sarrià (Barcelona)
Calendari de funcions: de l’1 al 24 de febrer
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CALENDARI D’ACTUACIONS

ÈVIC PRODUCCIONS
Santíssima Trinitat del Mont, n. 76
08017 (Barcelona)
+34 678 889 617
www.evicproduccions.com
informacio @evicproduccions.com
Laia Esmerats
Distribució, Comunicació
Per reservar les vostres entrades podeu
trucar al 659 99 70 74 o bé enviar
un e-mail a: laia.esmerats @ evicproduccions.com
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