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EL VIRUS DE LA POR 

 
 
 
 

 
 

 
sinopsi 

 
 
El dia que els cavallets de mar, el grup infantil de natació d’un 
poliesportiu municipal, comencen a nedar sense cinturó una criatura 
de quatre anys acusa en Jordi, un dels monitors, de fer un petó a un 
altre nen.  
 
Els pares ho veuen amb inquietud i preocupació. Les versions sobre el 
petó no coincideixen i fa sortir a superfície sospites, dubtes i temors. 
Es tracta d’un gest de tendresa per a calmar un nen espantat o hi 
havia algun altre tipus d’intenció?  
 
El virus de la por obre interrogants sobre els temors contemporanis, 
les relacions humanes, els prejudicis i la confiança.  



 
NOTES DEL DIRECTOR 

 

 
Aquest virus, aquesta por. 

 
 

Quan, a l’estiu del 2012, vam descobrir a la temporada del Grec El 
principi d’Arquimedes, el magnífic text de Josep Maria Miró, en el que 
basem El virus de la por, em va cridar l’atenció que un escriptor, tot 
parlant-ne en un diari, afirmés: “la literatura és metàfora o no és 
res”. Per a ell “la història planteja un dilema moral i no amaga una 
reflexió sobre la llibertat, en l’esfera privada i fins i tot íntima, que diu 
moltes coses sobre les concessions polítiques de la societat d’avui”. 
És un molt bon punt de vista, que comparteixo, per analitzar el 
significat de la narració. 
 
Doncs som-hi. El centre, la clau de tot plegat no és la sospita, un 

tema recurrent que s’ha utilitzat molt a la literatura i al cinema, La 
calumnia o Dubte són dos exemples que em venen al cap. Allò que fa 
interessant El virus de la por des del punt de vista que comparteixo 
“parla de la mirada, de la transformació social de la mirada, de com 
uns mateixos fets poden ser interpretats de manera molt diferent 
avui de com eren interpretats ahir. En un món cada vegada més 
orgullosament lliure i democràtic, on l’accés a la informació igualaria 
les possibilitats de tothom, resulta que la mirada s’ha anat tenyint de 
por i darrera d’aquesta por s’ha escolat la llibertat real. Es parla de la 
renuncia a la llibertat en favor d’una suposada seguretat. I d’això, sí 
que se’n pot fer lectura política”.  

 
Quatre mirades adultes que defensen quatre postures ben diverses. 

Quina mena de societat desitgem? La por de perdre la seguretat 
genera violència? Com un dubte sobre una acció quotidiana, 
aparentment innocent, que no sabem si s’ha produït, es converteix en 
una paranoia, en una malaltissa psicosi social? La sospita ja és la 
condemna? Les noves maneres de comunicació, les xarxes socials, el 
facebook, mostren la seva perversitat com a propagadors 
d’informació sense verificació possible? Les xarxes poden esdevenir 
letals?  On ens menaran els límits de la correcció política? 



 
A més, i aquest fet és molt interessant per a mi com a director, El 

virus de la por es proposa formalment com un puzzle, un joc narratiu 
discontinu, un anar endavant i endarrere en un temps relativament 
breu. Tot plegat passa en quatre hores que trastocaran la vida d’un 
xicot sorprès per una mala interpretació, o no?, d’un petit moment 
d’afectivitat. Aquest jugar narrativament amb el temps, aquest 
capgirar la lògica estructural, és un plaer que em ve de lluny i que ja 
el reconec en la memòria d’algun espectacle de la meva època teatral 
de fa quatre dècades, un plaer que es pot trobar en d’altres històries 
que m’ha agradat explicar fugint de la linealitat convencional: 
Caríces, Morir (o No), El perquè de tot plegat… Però trobo que a El 
virus de la por la discontinuïtat, les petites repeticions en la concreció 
de la història ens ajuden a ser més precisos en la metàfora. 
 
 
A El virus de la por en Jordi, un entrenador de natació d’una piscina 

municipal de Barcelona, un xicot molt professional, afable, intuïtiu, 
afectiu amb la canalla, intenta treure la por d’un nen que pateix 
espantat per l’aigua. Una por que el propi Jordi havia tingut de petit, 
però no tothom veu el (suposat) petó d’en Jordi de la mateixa 
manera. Un petó que portarà cua. És acusat d’abús, i pateix en 
poques hores d’una manera traumàtica un trànsit emocional, brutal, 
que el mena de la innocència a la sospita cruel, a la vida vigilada. I 
potser, a la curta, a la seva pròpia negació com a individu.  
 
Però els que l’envolten, com reaccionen?  

 
L’Anna, la directora del complex, una dona d’uns quaranta anys, 

s’enfronta a un difícil dilema. Té una experiència de vida que fa diàfan 
el que s’ha esdevingut socialment. Ara seria impossible – la correcció 
ho impedeix – banyar-se despullada com feia de jove davant dels 
nens dels campaments d’estiu on treballava com a monitora. O veure 
com dos monitors portaven a dormir entre ells a una criatura plorosa. 
Amb tota naturalitat, sense cap impediment, sense cap conseqüència.  
 
Els comportaments socials han canviat, en algun moment es van 

acabar sense que ningú en fos conscient. “I s’acabaven perquè 
s’extingia una possibilitat de relació sense vigilància, aquesta manera 
de fer que obeeix a una existència monitorada, controlada per 
càmeres, ocultes o no, reals o imaginàries, però sempre en marxa i 
sempre pendents del que es fa o es deixa de fer”. Aquest procés que 



l’Anna ha viscut en dècades, en Jordi l’experimenta precipitadament, 
de manera traumàtica, en una tarda. 
 
L’Hèctor, el seu company de feina i amic, se’n desentén. No s’hi 

posa, no es pronuncia. El seu silenci és el de la conformitat, el de les 
majories submises. I en David, un des pares que porten els nens a la 
piscina, l’acusador, representa el temor; la seva obsessió és la 
seguretat per sobre la llibertat, convençut de garantir l’absència de 
patiment i de dolor al seu fill. És un home de certeses i no dubta, 
desterra la possibilitat de l’equivocació, no dóna cap oportunitat a la 
víctima. 
 
Una història d’un humanisme radical. Un fet intranscendent esdevé 

una càrrega social profunda. Espero que, també al cinema, com està 
passant internacionalment amb el gran èxit aconseguit amb l’obra 
teatral de Miró, la història d’El virus de la por esdevingui una 
metàfora dels nostres temps. 
 

Ventura Pons 
 

 



 
VENTURA PONS 
coguionista, director i productor 
 

 

 

Després de dirigir més d’una vintena d’obres teatrals, va rodar la seva primera 
pel·lícula l’any 1977, Ocaña, retrat intermitent, seleccionada oficialment pel 
Festival de Cannes. Amb vint-i-set llargmetratges, vint-i-cinc produïts amb la 
seva companyia Els Films de la Rambla, S.A., fundada l’any 1.985, s’ha 
convertit en el director que més pel·lícules ha rodat en català i en un dels 
cineastes més coneguts de Catalunya. La seva obra es programa contínuament 
en els millors Festivals Internacionals, més de set cents arreu del món, 
destacant la Berlinale, on ha aconseguit la seva presència consecutiva durant 
cinc anys, i a la vegada ha estat estrenada en nombrosos països.  

Ha estat Vice-President de l’Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España i ha rebut, entre d’altres, la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes del Govern espanyol, la Creu de Sant Jordi del 
Govern català, el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de 
Catalunya, un Premi Ondas, el Premio Ciudad de Huesca, el Zinegoak 
2005 a Bilbao, el Zlatni Pecât (Segell d’Or) a Belgrad, Sèrbia, el premi 
Respecte a Piestany, Eslovàquia, el Gloria Award a Chicago (EUA), el 
Galway Hooker a Irlanda, el Premi Sant Jordi de la crítica de Barcelona per 
la seva carrera, el Gaudí d’Honor 2015, i entre d’altres, els dels festivals de 
Lima (Perú), Mar del Plata (Argentina), Cartagena d’Indies (Colòmbia), 
Santo Domingo (República Dominicana), Torino (Itàlia), Montpeller 
(França). 

La Denver Colorado University, (EUA) celebrà l’octubre del 2012 un Congrés 
universitari sobre el seu cinema amb especialistes del món acadèmic anglosaxó. 
L’Editorial Vervuert ha publicat el llibre d’aquest congrés: Ventura Pons: Una 
mirada excepcional desde el cine catalán. 

És autor d’un libre de memòries Els meus (i els altres), Proa 2011, i d’un diari 
de viatge 54 dies i escaig, 3i4 (Octubre) 2012.  
 



També ha impulsat la recuperació dels Cinemes Texas de Barcelona, amb el 
propòsit de normalitzar l’exhibició del cinema internacional en versió original 
sempre subtitulat en català. 
 
 

FILMOGRAFÍA 
 
 

* 1978: Ocaña, retrat intermitent 
guionista, director i productor  
 
* 1981: El vicari d’Olot 
co-guionista i director    
 
* 1986: La rossa del bar 
co-guionista, director i productor    
 
* 1989: Puta Misèria! 
guionista, director i productor   
 
* 1990: Què t’hi jugues, Mari Pili? 
director i productor   
 
* 1991: Aquesta nit o mai  
director i productor 
   
* 1993: Rosita, please! 
director i productor  
 
* 1994: El perquè de tot plegat  
guionista, director i productor   
 
* 1996: Actrius 
co-guionista, director i productor   
 
* 1996: MMB: Quadern de memòria 
(Migmetratge de la sèrie Autor x Autor)  
guionista i director  
 
* 1997: Carícies  
co-guionista, director i productor   
 
* 1998: Amic/Amat 
director i productor   
 
* 1999: Morir (o no) 
guionista, director i productor 
 



* 2000: Anita no perd el tren 
co-guionista, director i productor 
 
* 2001: Food of Love (Menja d’Amor) 
guionista, director i productor 
 
* 2002: El gran Gato. 
guionista, director i productor 
 
* 2004: Amor Idiota. 
guionista, director i productor 
 
* 2005: Animals ferits 
guionista, director i productor 
 
* 2006: La Vida Abismal 
guionista, director i productor  
 
* 2007: Barcelona (un mapa) 
guionista, director i productor  
 
* 2008: Forasters 
guionista, director i productor  
 
* 2009: A la deriva 
guionista, director i productor  
 
* 2010: Mil cretins 
guionista, director i productor  
 
* 2011: Any de Gràcia  
co-guionista, director i productor 
 
* 2012: Un berenar a Ginebra   
guionista, director i productor 
 
* 2013: Ignasi M.  
guionista, director i productor 
 
* 2015: El virus de la por.  
co-guionista, director i productor 
 
* 2015: Cola, Colita, Colaza.  
guionista, director i productor  
 

 
 



PRINCIPALS RETROSPECTIVES I HOMENATGES 
 
 
1994: Festival de Bogotà (Colòmbia)  
1998: Festival de Tessalònica (Grècia)  
1999: ICA (Institute of Contemporrary Arts) Londres (UK) 
1999: Festival de Belgrad (Sèrbia) 
1999: Lincoln Center, New York (EUA) 
2000: Festival BAFICI Buenos Aires (Argentina) 
2000: Festival d’Osca (Espanya) 
2000: Festival de Dijon (França) 
2000: Festival de Strasbourg (França) 
2001: American Cinematheque, Hollywood, Los Angeles (EUA) 
2001: Festival d’Istambul (Turquia) 
2001: Festival de Caracas (Veneçuela) 
2002: Cinemateca Montevideo (Uruguai) 
2002: Cinemateca Argentina (Argentina) 
2003: Filmoteques de Tel-Aviv, Jerusalem i Haifa (Israel) 
2003: Festival de Varsòvia (Polònia) 
2003: Festival de Valdívia (Xile) 
2004: Festival de Cine Español de Lima (Perú) 
2004: Festival de Cine Exp. de Madrid (Espanya) 
2005: Festival de Cine d’Asunción (Paraguay) 
2005: Instituto Cervantes d’Estocolm (Suècia) 
2006: Institut Cervantes de Damasc (Síria), Beirut (Líban) i Amman 
(Jordània) 
2006: Inquiet / Filmoteca i IVAM València (Espanya) 
2007: Instituto Cervantes de Viena (Austria) 
2008: IDEM Film Festival (Espanya) 
2008: Instituto Cervantes d’Estambul / Pera Museum (Turquia) 
2008: Cinematik Film Festival (Eslovàquia) 
2009: Festival de Lima (Perú) 
2009: Festival Internacional de Cinema GLBT de Madrid (Espanya) 
2010: Festival Gai de Roma / Instituto Cervantes (Itàlia)  
2011: Jamaia Millia Islamaia University New Delhi (Índia) 
2011: Cinemateca de Belgrad (Sèrbia) 
2011: Festival de Montpeller (França) 
2012: Key West Tropic Cinema (EUA) 
2012: Congress at Denver University, Colorado (EUA) 
2013: Cineteca de Nuevo León, Monterrey (Mèxic) 
2013: Cineteca Nacional de México,DF (Mèxic) 
2013: Teatro Margarita Xirgu Buenos Aires (Argentina) 
2014: Filmoteca de Catalunya (Barcelona, Catalunya) 
2014: Instituto Cervantes de Tokyo (Japó) 
2014: Festival Internacional de Cinema de Quito (Equador) 

 
 



Josep Maria Miró  
coguionista i autor de l’obra 

 

(Vic, 1977) Llicenciat en direcció i dramatúrgia a l’Institut del Teatre 
de Barcelona i en periodisme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Pendent de finalitzar el doctorat en Literatura 
Catalana a la UAB. Des de la temporada 2013-14 és membre del 
Comitè de lectura del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). 
 
És autor de les obres Estripar la terra (2014), Fum (2012), 
Nerium Park (2012), El principi d’Arquimedes (2011), Gang 
Bang (Obert fins l’hora de l’Àngelus) (2010/2011), La dona que 
perdia tots els avions (2009), Una història explicada del revés, 
o no (2009) –Cicle Assajos Oberts. Teatre Lliure–, La dona i el 
debutant (2008) o Quan encara no sabíem res (Poema 
dramàtic per a sis veus urbanes i un músic) (2007), entre 
d’altres. Ha rebut més d’una desena de guardons pels seus textos 
teatrals, entre els quals destaquen el prestigiós Premi Born -en dues 
ocasions, el 2009 i el 2011-, el Quim Masó, el Jaume Vidal i 
Alcover, el Ramon Vinyes, Fundació Teatre Principal, el 
Marqués de Bradomín o finalista internacional de l’Stückmarkt 
2009 que organitza el Berliner Festspiele entre autors de tota Europa. 
El principi d’Arquimedes va ser nominat com a millor text en 
llengua catalana als Premios Max de les Artes Escénicas 2012. 
Se n’han fet produccions a Buenos Aires, Mèxic, Puerto Rico, Londres, 
Sant Petersburg, Croàcia, Grecia, Alemanya, Euskadi i Galicia, entre 
d’altres.  La traducció al francès, Le principe d’Archimède, ha estat 
emès en versió radiofònica a la prestigiosa emissora France Culture 
(2013). Els seus textos s’han traduït a diversos idiomes i han 
participat en intercanvis internacionals al Théâtre Ouvert de París 
(França), Panta Théâtre de Caen (França), la Mousson d’Été (França) 
o el Centre per directors i dramaturgs de Moscou (Rússia). El 2013, a 
través d’Iberescena, ha estat autor resident de la EMAD (Escuela 
multidisciplinar de artes escénicas de Montevideo  -Uruguai-). 
 
Ha dirigit els seus propis textos i també l’òpera La voix humaine 
amb text de Jean Cocteau i música de Francis Poulenc –Espai Brossa 
2010 – o els espectacles de creació amb Marc Artigau dins dels Cicle 
Drames litúrgics al Monestir de Santa Maria de l’Estany en les 
edicions corresponents al 2009/10/11. Ha estat ajudant de direcció 



de Xavier Albertí en vuit produccions entre 2005 i 2008 i també de 
Xavier Pujolràs i la coreògrafa Germana Civera. Ha treballat de 
periodista a Radio Nacional d’Espanya, Com Ràdio i el diari El 9 
Nou, entre d’altres. L’estiu 2014 ha participat com a tertulià al 
programa Els matins de Catalunya ràdio. També ha estat docent a 
l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya -
ESCAC-, en el programa de teatre per adolescents Projecte Escola, i 
per l’agència de comunicació Kvlar Fotoperiodistes a la Universitat 
Autònoma de Barcelona -UAB-.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Recorregut internacional d’El Principi d’Arquimedes 
en què es basa 

“EL VIRUS DE LA POR” 
 
  
Estrena amb direcció de l’autor el 3 de juliol de 2012 a la Sala 
Beckett dins del Festival Grec de Barcelona. 
 
XXXVI Premi Born 2011. (L’elaboració d’aquesta obra compta amb un 
ajut en creació literària 2011 de la Institució de les Lletres 
Catalanes). Premi projecte escenificació Institut del Teatre de 
Barcelona 2011. Finalista Premis Max 2013 –Millor text en llengua 
catalana- i quatre nominacions als XIX Premis Butaca 2013 (Text, 
muntatge, actriu de repartiment i escenografia dels) dels que obté el 
premi a millor escenografia (Enric Planas). 
 
Produccions a l’estat espanyol:  
 
Galícia (Cia. Teatro do Atlántico. Pròxima estrena febrer 2015) 
Euskadi (Cia. Mascarada, novembre 2014) 
Catalunya (Sala Beckett, 4 de juliol de 2012. Reposició Sala La 
Villarroel, 4 d’abril de 2013.  
Teatro La Abadia de Madrid (8 d’octubre de 2014). 



 
Produccions internacionals:  
 
Grècia (gener 2015) 
Alemanya (Zimmertheater Tübingen, gener de 2015) 
Croàcia (octubre-novembre 2014) 
Londres (Park Theatre, 15 d’abril de 2014)  
Mèxic D.F. (Teatro Julio Castillo, 5 de Març 2014) 
Buenos Aires (Teatro San Martín, 13 de març de 2014, encara en 
cartell)  
7 nominacions als Premios ACE 2014 –Asociación de cronistas de 
espectáculos-: millor muntatge dramàtic; direcció (Corina Fiorillo); 
actor protagonista (Juan Minujín); actriu protagonista (Beatriz 
Spelzini); actor de repartiment (Martín Slipak); actor de repartiment 
(Nelson Rueda); i espai sonor (Rony Keselman); 
Sant Petersburg (Novembre, 2013)  
Puerto Rico (Festival de Teatro de Puerto Rico, Cia. Anilom, Octubre 
2013) 
Miami (estiu 2015) 
Sao Paulo (estiu 2015) 
 
El principi d’Arquimedes ha estat un dels deu textos escollits per 
Acción Cultural Española AECI (Depenent del Ministerio de 
Asuntos Exteriores i del Ministerio de Cultura) dins del programa 
para la Internacionalización de autores contemporaneos 
españoles, amb la finalitat de traduir a varies llengües i impulsar la 
seva posterior posada en escena per companyies professionals 
estrangeres. En la primera edició el país escollit és Brasil i s’ha 
encarregat una traducció al portuguès de Brasil. 
 
Lectures dramatitzades 
 
Cycle de lectures d’auteurs contemporanis de la Comédie 
Française  al Théâtre du Vieux Colombier. Millor text del cicle 
segons votació del públic associat de la Comédie. 7 de juliol de 2014. 
Thêátre du Rond-Point (París), abril 2014 
 
Universtià degli Studi Roma Tre. Taula rodona posterior amb 
l’autor Josep Maria Benet i Jornet, el traductor italià Pino Tierno i 
representants de la Sala Beckett.  
 
Le principe d’Archimède participa a la Mousson d’Êté 2013 i s’emet en 
versió radiofònica el setembre de 2013 a la prestigiosa emissora 
France Culture. Panta Thêátre de Caen (Normandia), març 2013. 
 
Centre d’autors i directors de Moscou (Rússia), octubre 2012. 
 
 



Publicacions 
 
Publicat en català (Arola editors), castellà (Artezblai -traducció d’Eva 
Vallines-), gallec (Revista Galega de teatro -traducció d’Afonso 
Becerra-) i euskera (Artezblai -traducció d’Iñaki Ziarrusta-) amb 
pròleg de Laurent Gallardo Archimide’s Principle, traducció a l’anglès 
de Dustin Langan (Publicat en el programa de mà del Park Theatre de 
Londres)  
 
Altres traduccions  
 
Das Archimedisch prinzip, traducció a l’alemany de Nicola Tuschwitz 
 
ЗАКОН АРХИМЕДА, Traducció al rus d’Anna Papchenko 
 
Il principio di Archimede, traducció a l’italià de Pino Tierno 
 
En procés traducció al grec per part de Maria Chatziemmanouil i al 
serbocroata per part de Nenni Delmestre 



Roser Batalla 
Anna 

 

Teatre: 
“El principio de Arquímedes”, de J.Mª Miró.  
“Fronteres”: “Sta Cecilia de Borja, a Saragossa”, de R.Spregelburd. 
“Frontex”, de F.Richter 
“Coaching”, d’À.Amazares.  
“El don de las sirenas”, de P.Riera.  
“El Mètode Grönholm”, de J. Galceran. 
“M’agrada molt el que fas”, de C. Greep. 
“Trueta”, d’A. Aymar. 
“Mamma mia!”, musical de B. Ulvaeus i B. Andersson. 
“Des de l’ombra” (Showstopper), de D. Rebellato  
“No són maneres de matar una dona”, de D. J. Coen i W. Goldman.  
“Casa de nines”, d’H. Ibsen.  
“Primera plana”, de B. Hecht i Ch. MacArthur.  
“The Full Monty”, musical de T. McNally i D. Yazbek.  
“La dona incompleta”, de D. Planas.  
“El temps de Planck”, musical de S. Belbel i Ò. Roig. Teatre  
“L’augment”, de G. Perec.  
“Sota el Bosc Lacti”, text amb cançons de D. Thomas.  
"Fuita", de J. Galceran.  
"Company", musical de S. Sondheim i G. Furth.  
"Pel davant i pel darrera", de M. Frayn. Dir: Alexander Herold.  
"Historietes", musical de diversos autors. Dagoll Dagom.  
"Un ratolí, un gat, un canari i una boa dins l'armari... de Rena Llucot",  
"Flor de nit", musical de Vázquez-Montalbán i A. Guinovart. Dagoll 
Dagom.  
"Snoopy!, el musical", musical de Schulz i L. Grossman 
"Mar i cel", musical d’ A. Guimerà i A. Guinovart. Dagoll Dagom.  
"Fantasio", d’A. de Musset. Dir: Josep MªMestres.  
"La disputa", de Marivaux.  
"El Mikado", musical de Gilbert & Sullivan. Dagoll Dagom.  
 



Televisió: 
“El cor de la ciutat”  TV3, 2007-2008 
“Majoria absoluta”   TV-3, 2003 
“Psicoexpress”   TV-3, 2001    
“Nissaga de poder”   TV-3, 1996-1998    
“Estació d’enllaç”   TV-3, 1995  
“Arnau”    TV3, 1993  
“Quan es fa fosc”   TV3, 1991 
“La Mirandolina”   TV3, 1990 
“Plàstic”    TV-2, 1986 
“BotóFluix”    TV3, 1986 
“El Poema de Nadal”  TV-2, 1985 
“Tripijocs”    TV-2, 1984 
“La Rambla de les Floristes” TV-2, 1984 
 
Cinema: 
“El mètode Grönholm” Tv movie. Dirigida per E. Folch.  
“El experimento”. Curtmetratge. Dirigit per Maja Djokic. 
“Camí de Tango”.  Curtmetratge. Dirigit per P. Canals. 
 
Traducció i adaptació de textos teatrals i musicals  
“Marry me a little” Stephen Sondheim. Craig Lucas i Norman Rene 
“Follies”, Stephen Sondheim i James Goldman                
“Grease”, Jim Jacobs i Warren Casey     
“Hair”, Gerome Ragni i James Rado 
“Un roure”, Tim Croach 
“Into the Woods”, Stephen Sondheim i James Lapine 
“The Full Monty”, Terrence McNally y David Yazbek. 
“A little night music”, Stephen Sondheim i Hugh Wheeler 
 “T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré”, Joe DiPietro i Jimmy Roberts 
“Chicago”, Fred Ebb / Bob Fosse i John Kander 
“Sweeney Todd” Stephen Sondheim i Hugh Wheeler  
“Están tocando nuestra canción”, Neil Simon, Carole Bayer Sager i 
Marvin Hamlisch. 
“Snoopy!, el musical”, Larry Grossman i Hal Hackady 
 
Direcció: 
“Un roure”, de Tim Crouch.  



Rubén de Eguía 
Jordi 

 

 

Teatre: 

EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR, Pierre de Marivaux.  
Dir. Josep Maria Flotats. Teatre Nacional de Catalunya. Teatro María 
Guerrero. 
EL PRINCIPI D’ARQUÍMEDES. Autor i director Josep Maria Miró.   
Sala Beckett. Teatre La Villarroel. Teatro la Abadía.  
SMILEY. Autor i director Guillem Clua. Teatre Capitol. 
LUCES DE BOHEMIA, Valle-Inclán.  
Dir. Lluis Homar. Centro Dramático Nacional,  Teatro Maria Guerrero.  
LA VIDA POR DELANTE (Roman Gary).  
Dir. José Maria Pou. Teatre Goya i Teatro la Latina.  
Premio Ercilla de Teatro actor revelación 2010 
EUROPEAN HOUSE.  
Dir. Àlex Rigola. Gira Teatre LLiure 
EL BORDELL, Lluïsa Cunillé.  
Dir. Xavier Albertí. Teatre Lliure 
ICEBERG. SINFONIA POÉTICO VISUAL.  
Dir. Calixto Bieito. Expo Zaragoza 2008. 
 
 



Albert Ausellé 
Hèctor 

 

Teatre: 
 
2012.- “El principi d’Arquimèdes”  de Josep Ma Miró. Sala Becket. Dir. 
Josep Ma Miró. 
2012.- “El mercader de Venècia” de William Shakespeare. Teatre 
Nacional de Catalunya. Dir. Rafel Duran . 
2010.- “Nit de Reis” de W. Shakespeare. Teatre Nacional de 
Catalunya. Director: Josep Mª Mestres. 
2009.- “Girafes” Escrita i dirigida per Pau Miró Festival Grec '09 
2009.- “Búfals”Escrita i dirigda per Pau Miró al Versus Teatre. 
2008.- “Nunca estuviste tan adorable” De Javier Daulte. Teatre CDN 
Madrid i Festival Grec. 
2008.- “El senyor perramon” de J. Mª de Sagarra. Director; Joan 
Anton Rechi. Teatre Romea. 
2007.-  “Conte d’hivern” de W. Shakespeare. Director: Ferran Madico. 
CAER. Festival Grec’07. 
2007.- “ Miniatures Violentes” Escrita i dirigida: Victòria Spunverg. 
Teatre Versus. 
2006.-  “Teràpies” de Christopher Durang. Director: Rafael 
Calatayud. Teatre condal.                 
2005/06.- “Panorama des del pont” d'Arthur Miller. Director: Rafel 
Duran. Teatre Nacional de Catalunya. Personatge: Rodolpho. 
2004.- “The Backroom” de Adrian Pagan. Director: Xavier Pujolràs.  
Espectacle Guanyador  del “ProjecteAlcover”. 
 
Cine: 
 
2011.- “Diacronia” Dir: Eduard riu. Curtmetratge. 
2008.- “Lo más importante de la vida es no haber muerto” Dir. Pablo 
martin, Marc         
Recuenco y Olivier Pictet. Llargmetratge. 
2010. “Limon y chocolate”.  Dir. Gemma ferrer. Curtmetratge. 



2007.- “BMW” Dir. Pol Santiago. Curtmetratge. 
 
Televisió: 
 
2006/15- “Club Super 3” personatge fluski.  
2007.- “Càsting” personatge Ivan. Director: Alejo Levis. Productora: 
life&pictures. 
2007.- “ Via Augusta” personatge: Horaci. Director: Joaquim oristrell. 
Productora: Ovideo. 
2005.- “Jet Lag” sèrie de TV3, 2ºpersonatge. Realitzadora: Sònia 
Sánchez. 
2004.- “Majoria absoluta” sèrie de TV3,  2º  personaje. Realitzadora: 
Sònia Sánchez. 
2003.- “El cor de la ciutat” sèrie de TV3, personatge de repartiment. 
 

 



Santi Ricart 
David 

 

Teatre: 
 
“El principi d’Arquimedes” de Josep Maria Miró. Direcció: Josep Maria 
Miró . 
“Stockmann”  Versió Lliure d'”Un enemic del Poble” de Henryk Ibsen. 
Direcció: Oriol Tarrason. 
“El policia de las ratas” de Roberto Bolaño. Direcció: Àlex Rigola. 
“Un enemic del poble” de Henryk Ibsen. Direcció: Miguel del Arco. 
“Els Justos” d'Albert Camus. Direcció: Albert Gonzalez. 
“Anònim Venecià” Direcció: Lluís Baulida 
“El principi d'Arquimedes” de Josep Maria Miró. Direcció: Josep Maria 
Miró. 
“Ball de titelles” de Ramon Vinyes. Direcció: Ramon Simó.  
“La nostra Champions particular” de Cristina Clemente. Direcció:  
Cristina Clemente 
“Coriolà” de William Shakespeare. Direcció: Àlex Rigola. 
“The End (un narco-mex-western-teatral)” d'Àlex Rigola. Direcció: 
Àlex Rigola. 
“Gata sobre teulada de zinc calenta” de Tennessi Williams. Direcció: 
Àlex Rigola. 
“Rock’n’Roll”de Tom Stoppard. Direcció: Àlex Rigola. 
“Nixon- Frost” / “Nixon- Frost(unplugged escènic)” de Peter Morgan. 
Direcció: Àlex Rigola. 
“La casa dels cors trencats” de Bernard Shaw. Direcció: Josep Maria 
Mestres 
“Una ciutat brillant” de Connor Mcpherson. Direcció: Jordi Vilà. 
“Rock’n’Roll”de Tom Stoppard. Direcció: Àlex Rigola. 
“L’home, la Bèstia i la virtut” de Luigi Pirandello. Direcció: Pep Pla 
“La classe neutra” versió lliure de “L’auca del senyor Esteve” de  
Direcció: Jordi Pons-Ribot. 
“Arcàdia” de Tom Stoppard Direcció: Ramon Simó. 
“En Pólvora” d’Àngel Guimerà. Direcció: Sergi Belbel. 



“Aigües encantades” de Joan Puig i Ferreter Direcció: Ramon Simó . 
“Fuente Ovejuna” de Lope de Vega Direcció: Ramon Simó . 
“Temptació” de Carles Batlle Direcció: Rafel Duran . 
“Calígula” d’Albert Camus. Direcció: Ramon Simó . 
“Via Gagarin” de Gregory Burke. Direcció: Jesús Diez. 
“Escenes d’una execució” de Howard Barker. Direcció: Ramon Simó. 
“Lulu” de Frank Wedekind. Direcció: Mario Gas. 
“Terra baixa” d’Àngel Guimerà. Direcció: Ferran Madico. 
“Tots eren fills meus” d’Arthur Miller. Direcció: Ferran Madico. 
“Hamlet” de Shakespeare. Direcció: Lluís Homar. 
“La mà de mico” de Salvador Vilaregut. Direcció: Hermann Bonnin. 
“A la jungla de les ciutats” de Bertold Brecht. Direcció: Ricard Salvat. 
“L’Auca del senyor Esteve” de Santiago Russinyol. Direcció: Adolfo 
Marsillach. 
“Macbeth” de Shakespeare. Direcció: Tamzin Townsend. 
“El triunfo del amor” de Marivaux. Direcció: Carme Portacelli 
“Antoni i Cleopatra” de Shakespeare. Direcció: Xavier Albertí. 
“Tant x tant Shakespeare”. Direcció: Penny Cherns. 
“Las bodas de Fígaro” de Beaumarchais. Direcció de la reposición: 
Lluís Homar i  Anna Lizaran. 
“Les amistats perilloses” de C. Hampton.Direcció: Pilar Miró. 
“Un dia” de Mercè Rodoreda. Direcció: Calixte Bieito. 
“La Guàrdia blanca” de Bulgàkov. Direcció: Pàvel Khomsky. 
“Tartuf” de Moliére. Direcció: Konrad Zschiedrich. 
“L'Hostal de la Glòria” de J.M. de  Sagarra. Direcció: Josep 
Muntanyès. 
“Carícies” de Sergi Belbel. Direcció Sergi Belbel 
“El somni d'una nit d'estiu” de Shakespeare. Direcció: Calixto Bieito. 
“Terra Baixa” d'Àngel Guimerà. Direcció: Fabià Puigserver. 
“Els gegants de la muntanya” de Pirandello. Direcció: Xicu Masó. 
“Ai, carai!” de Josep M. Benet i Jornet. Direcció: Rosa M. Sardà. 
“Les noces de Fígaro” de Beaumarchais. Direcció: Fabià Puigserver. 
 
Cinema: 
“L'assaig” Direcció: Lluís Baulida 
“Barcelona, nit d'estiu” Direcció: Dani de la Orden 
“Las voces de la noche” Direcció: Salvador García Ruiz 
“Un plaer indescriptible” Direcció: Ignasi P. Ferré 
“Aquesta nit o mai”. Direcció: Ventura Pons. 
“Chatarra”  Direcció: Félix Rotaeta. 
 
Televisió: 
 
“Infidels” (sèrie) Direcció: Maria Almagro, Sònia Sanchez. 
“Zoo” (sèrie) Direcció: Jesús Segura. 
“Àngels i Sants” (sèrie) Realització: Pau Freixas 
“De moda” (sèrie Realització: Lluís Maria Güell 
“Majoria absoluta” (sèrie) Realització: Sònia Sanchez 



“Hospital Central” (sèrie) Realització: Javier Pizarro 
“Jet-lag” (sèrie). Realització: Sònia Sanchez. 
“La compasión del diablo”. (tv-movie) Realització: Paco 
Siurana. 
“Mirall trencat” (sèrie). Realització: Orestes Lara 
“El comisario” (sèrie). Realització: Jesús Font. 
“Nissaga l’herència” (sèrie). Realització: Sílvia Quer, Javier 
Arazola. 
“Puerta con puerta” (sèrie). Realització : Miguel Angel Diez. 
“Sitges” (sèrie). Realització: Eduard Cortès. 
“Para qué sirve un marido” (sèrie). Realització: Rosa Vergés. 
“Estació d'enllaç” (sèrie). Realització: Orestes Lara, Sílvia 
Quer, Jordi  
“Arnau, els dies secrets” (sèrie). Realització: Lluís M. Güell. 
“Agència de viatges” (sèrie). Realització: Jordi Roura. 
“Quico” (sèrie). Realització: Eduard Cortès. 
“Els savis de Vilatrista” de Santiago Russinyol (dramàtic) 
Realització: Xavier Berraondo. 
“La Granja” (sèrie). Realització: Orestes Lara. 



Diana Gómez 
Laura 

 
 
Cine: 
"LAS ALTAS PRESIONES" - Dir. Ángel Santos 
"FARADAY" - Dir. Norberto Ramos del Val 
"LOS INOCENTES" - Dir. Alumnes de l'ESCAC 
"L'ALTRA FRONTERA" - Dir. André Cruz Shiraiwa 
"ANY DE GRACIA" - Dir. Ventura Pons 
"PECADOS" - Dir. Diego Yaker 
"ELOÏSE" - Dir. Jesús Garay 
"ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA" - Dir. Azucena Rodríguez 
"TRANSEÚNTES" - Dir. Luis Aller 
"SALVADOR" - Dir. Manuel Huerga 
 
Televisió: 
"HABITACIONES CERRADAS" - Dir. Lluís Maria Güell 
"EL CRAC" - TV3 
"LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN ALATRISTE" - Telecinco  
"EL SECRETO DE PUENTE VIEJO" - Antena 3 
"ARENAL, LA VISITADORA DE CÁRCELES" - Dir. Laura Mañá 
"BARCELONA CIUTAT NEUTRAL" - Dir. Sònia Sánchez  
"EL PACTO" - Dir. Fernando Colomo 
"ÁGUILA ROJA" - TVE 
"CUENTA ATRÁS" - Cuatro 
"JO, EL DESCONEGUT" - Dir. Joan Mallarach 
"LA VÍA AUGUSTA" - TV3 
 
Teatre: 
"LA CIUTAT" - Dir. Víctor Muñoz 
"TERRA BAIXA" - Dir. Hasko Weber - Cia. Teatro Romea 
"ESTHETIC PARADISE" - Dir. Carol López 
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