
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



Delikatessen, un espectacle de Joan Ollé sobre textos de: 
 
Ferran Aixalà, Roland Barthes, Iban Beltran, Stefano Benni, Julio 

Camba, Marta Carnicero, Narcís Comadira, Vicent Andrés Estellés, 

David Guzmán, Miquel Martí i Pol, Herman Melville, Joan Ollé, Josep 

Pla, Jacques Prévert, Marcel Proust, Mestre Robert, Pierre Ronsard, 

Brillat Savarin, Roland Topor, Miguel de Unamuno, Manuel Vázquez 

Montalbán, Manuel Vicent, Leonardo da Vinci, i autors anònims. 

 



Actors i actrius: 

Ferran Aixalà 

Eduard Muntada  

Clara Olmo 

Sandra Pujol  

Marta Rosell 

 

Moviment i coreografia: Marta Casals 

Vestuari: Joan Ros 

Assessorament hostaleria : Montse Sainz de la Maza 

Caracterització: Sara Baró 

Escenografia : Joan Ollé / Joan Pena 

Attrezzo: Maria Cucurull / Joan Pena 

Il∙luminació: Micki Arbizu / Alex Roselló 

Disseny gràfic: Iolanda Monsó 

Alumne de l’Aula de Teatre en pràctiques: Frank Farré 

Ajudant de direcció: Isaac Baró 

 

Producció: La Remoreu Teatre 

 

Agraïments: Íntims produccions, Centre de Titelles de Lleida, Aula de 

Teatre de Lleida, Teatre de l‟Escorxador, Restaurant Galindo, 

Restaurant L‟estel de la Mercè, Cafè de l‟ordre del Temple, 

Sonaktrona, V Tècnics, Antoni Llevot, Margarida Troguet, Hono 

Martín, Ares Piqué, JoseBergés, Diana Jaureguibehere... 



Sopa de lletres 

L‟any 2013 Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, em va 

proposar inaugurar el seu festival amb un espectacle sobre 

gastronomia. Per què? Perquè els germans Roca I el seu Celler, bons 

amics de la casa, eren oficialment els millors restauradors del món i, 

vint anys abans, quan va néixer TA, el Talleret de Salt, hi havia 

representat un espectacle sobre el menjar I el beure anomenat 

„Degustació‟. Sembla que tot lligava. 

El nostre espectacle, que no tenia resen comú amb el seu antecessor, 

es va representar un sol dia, la nit del 3 d‟octubre, al Teatre Municipal, 

I allà hi era el més florit de la literatura, el teatre i la cuina catalana. 

Gironins, sobretot. 

Passen tres anys i ja som a Lleida. El meu bon amic Eduard Muntada 

em proposa dirigir un petit espectacle amb la seva companyia La 

Remoreu. Jo li parlo de la meva „Sopa de Lletres‟ gironina, ell diu que 

endavant i ens posem a treballar.  

„Delikatessen‟, l‟obra que us presentem aquí, no és un plat de segona 

taula; allò que a Girona va ser una lectura dramatitzada, aquí és tot un 

espectacle teatral, cuinat a foc lent, amb textos de moltes èpoques i 

geografies, regat amb cançons que van des del gregorià fins a Andrea 

Boccelli, i servit primorosament per la Clara, la Marta, la Sandra, 

l‟Eduard I el Ferran. 

M‟ha encantat treballar amb aquesta estupenda gent que parla una 

mica diferent de com ho fem a Barcelona. I si això, per poc que sigui, 

servís perquè la seva parla i el seu talent es passegin més sovint pels 

escenaris capitalins, catalans, espanyols i internacionals, chapeau! 

Joan Ollé 



 



FERRAN AIXALÀ (actor) 

Nascut a Lleida el desembre 

de 1979 és pallasso, guionista, 

animador de públic a televisió, 

cantant i músic. 

S‟ha format en clown i 

bufó amb pallassos i 

pedagogs internacionalment 

reconeguts com ara Àlex Navarro, Caroline Drem, Leo Bassi, Gabriel 

Chamé, Christian Atanasiu, Eric de Bont o Virginia Imaz. També va ser 

alumne de la prestigiosa „École Philippe Gaulier‟ a París (amb Philippe 

Gaulier com a professor). Ha actuat en festivals de Nova York, Corea del 

Sud, Jordània, Itàlia, França i Espanya, entre altres. 

Canta amb el grup Pastorets Rock, del que n‟és cofundador, i anima el 

públic a la televisió als programes „Ahora Caigo‟ (Antena 3), „¡Boom!‟ 

(Antena 3) i „El Foraster‟. També va ser animador dels programes „El 

Gran Dictat‟ (TV3), „Còmics Show‟ (TV3), „Com som‟ (TV3), „Oh happy 

day‟ (TV3) i va formar part de l‟equip del programa „Fish & Chips‟ 

(Triacom per a Canal Super3). 

Escriu guions per „El Foraster‟ (Brutal Media per a TV3) des de l‟any 

2014 i ha estat guionista també de „El gran dictat‟ (TV3) „Gravetat Zero‟ 

(2017-Catalunya Ràdio), emissora on també ha col·laborat amb una 

secció dedicada a la música a „Els matins d‟estiu‟ (2017-Catalunya 

Ràdio). Val a dir que en televisió també ha estat director d’actors en 

algunes “promos” del canal esportiu GolT i ha col·laborat dins del 

programa „Comics Show‟ (TV3). També ha col·laborat en mitjans de 

proximitat, com ara Ona la Torre (Torredembarra) o Lleida Televisió 

Ha participat com a actor en diverses obres de teatre com ara „Moby 

Dick‟, „La Plaça del Diamant‟ o „Terra Baixa‟. 

En l‟àmbit docent ha impartit diversos cursos de clown en diferents 

escoles de teatre de Catalunya, com ara l‟Aula Municipal de Teatre de 

Lleida i també ha dirigit espectacles de teatre amateur i de clown.



 

EDUARD MUNTADA(actor)  

Nascut a Tremp l‟any 1960.  

A Lleida forma part del professorat 

de l‟Aula de Teatre i durant molts 

anys ha trepitjat escenaris d‟arreu 

de l‟estat espanyol, Andorra i 

França, fent teatre infantil i familiar 

i, sobretot en converses etíliques i 

teràpies gastronòmiques amb Joan Ollé, Joan Anguera, Ramon Vila, 

Xavier Ruano, Ricard Reguant, Roger Casamajor, Pere Arquillué i Carles 

Martínez, entre d‟altres. 

Ha fet cursos, tallers o monogràfics amb Jordi Messalles, Frederic Roda, 

Elisa Crehuet, Marcel·lí Antúnez, Xavier Albertí, Xavier Ruano, Rosa 

Renom i segurament algú més.  

 

TRAJECTÒRIA: 

PROFESSOR 

Professor de l‟Aula de Teatre de Lleida. 

Fundador i professor de Zum-‐zum Escola de Teatre. Tallers a Universitat 

d‟estiu del Pallars i l‟Urgell. 

Cursos i tallers en diferents centres docents (Escoles i Instituts) de Lleida 

i província i Barcelona. 

Tallers de teatre per a sordmuts (Llar de Sant Josep, Lleida) quatre anys. 

 

ACTOR DE TEATRE: 

-Ricard III (Shakespeare) Dir. de Xavier Albertí 

-Eduard II (Marlowe/Brecht) Dir. de Xavier Ariza BULEVARD  

 

 

 



ESPECTACLES 

-Assassins (Shoenberg), Dir. de Ricard Reguant 

-Intent de vol (Xavier Pla) Dir. de Mercè Mateu BULEVARD  

-Les trapelleries d’Escapí (Molière) Dir.de d‟Artur Trias 

-L’Aigua (sobre textos de Jesus Moncada) Dir. de Xicu Masó 

(Centre d‟Arts Escèniques de Terrassa / SALA MUNTANER) 

-Magnòlies Negres (sobre textos de Mercé Rodoreda) Dir. de 

Llàtzer García / Oriol Tarascón 

-Doble contra senzill (sobre textos de Maria Barbal) Dir. de Miquel 

Gòrriz. 

-Moby Dick (Herman Melville) Dir. de Luca Radaelli. 

-L’home dels coixins ( Martin Mcdonagh) Dir. de Xicu Masó 

(Teatre Lliure) 

-Un racó al cafè de la granota (sobre textos de Jesús Moncada) Dir. 

de Xicu Masó 

-Cyrano de Bergerac. (Edmond Ronstand) Dir. de Pep Pla 

-Oliver Twist (Charles Dickens) Dir. de Eduard Muntada 

-El jardí dels cinc arbres (sobre textos de Salvador Espriu) Dir. de 

Joan Ollé (Temporada Alta / TNC) 

-Abans del món hi havia un món (sobre textos d‟Italo Calvino) Dir. 

de Iban Beltran. (Festival Grec BCN) 

-Andorra (Max Frisch) Dir. de Ester Nadal (lectura dramatitzada) 

-Fabulació sobre Marius Torres (sobre textos de Marius Torres) Dir. 

de Carles Canut (lectura dramatitzada) 

-Pedra de tartera (Maria Barbal, adaptació de Marc Rosich) Dir. 

de Lourdes Barba (TNC) 

-Cròniques de la veritat oculta (Pere Calders) dir. Eduard Muntada 

-Oxígen (de Carl Djerassi i Roald Hoffman ) Dir. Miriam Alamany 

-Les sense ànima (Marc Artigau) Dir: Llàtzer Garcia 

(lectura dramatitzada) 

-Mequinensa (sobre textos de Jesús Moncada) Dramatúrgia de 

Marc Rosich Dir. de Xicu Masó (TNC) 

-Assaig d’absoltes a Torlanda (de Josep Minguell) Dir. Josep 

Minguell (Teatre Lliure) 

-El somni d’una nit d’estiu (W. Shakespeare) Dir. Joan Ollé (TNC) 

-1424 Procés d’una bruixa (Pau Castell) Dir. Carles Canut 

(Lectura dramatitzada) 

-Viatge estrafolari (sobre textos de Pep Coll) Dir. Ester Nadal 

-L’art de la comèdia (Eduardo de Filippo) Dir. Lluís Homar 



-Desig sota els oms (Eugene O‟Neill) Dir. Joan Ollé (TNC) 
 
 

TELEVISIÓ: 

-Gran Nord: per TV3 de Nova Veranda: 
Personatge: “El Cullera” 

-Kubala Moreno i Manchon: per TV3 de 
Diagonal TV Capitular: cap.34 

-300: (documental) per TV3 veu en off 
-Teatral (documental) per C33 de Batabat 
-Sense ficció (Contraban) per TV3 veu en off 

-Poble nou: Capitular: cap.31 
-El Cor de la Ciutat: Capitular: cap. 242, 937 
-I ara què Xènia: Capitular: cap. 4 
-Lo Cartanyà: Capitular: cap. GINEBRA 
 
CURMETRATGES: 

-“Menjar casolà” de David Casals-‐Roma. Guardonat amb el premi al 
millor actor al festival de Solofra (Itàlia) i al festival SHQIP Film Fest de 
Kosovo 
-“Sense cap motiu” De Jose Bergés (segon premi al Ier. Festival 
CURTIS MYFILM de Lleida) 

-“You will fall again” d‟Alex Pachón (3D) 

 
CINEMA: 

-“Fuerte Apache” de Mateu Androver (Client) 
-“Descobrint el Pallars” (documental amb 3D) de Wasabi 
produccions pel Consell Comarcal del Pallars Jussà 
-“Born” de Claudio Zulian (Pau Bassas)



CLARA OLMO (actriu) 
 

És una actriu i cantant lleidatana que va 

iniciar els seus estudis d‟Art dramàtic a 

L‟aula Municipal de Lleida a l‟hora que ja 

col·laborava amb diferents companyies 

amateurs de la ciutat. 

VA continuar la seva formació a la ciutat de 

Barcelona, a l‟escola “La Riereta” i va combinar aquesta formació 

amb diferents monogràfics teatrals tant a la ciutat comptal com a 

Madrid. 

A l‟any 2005 es va iniciar en el món professional amb la companyia 

“La Remoreu Teatre”. 

A l‟any 2007 va començar la seva carrera al món de les titelles, al 

“Centre de Titelles de Lleida” i, en l‟actualitat, forma part de l‟elenc 

de titellaires del centre, realitzant diferents muntatges amb 

coproduccions d‟altres institucions com ara el Palau de la Musica 

Catalana. 

En l‟actualitat forma part com actriu, de la Cia “Cametes 

Teatre” de Lleida, tot i que durant aquests anys ha treballat 

amb diferents companyies amb muntatges com “Tirant lo 

Blanc”, “el Café de la Marina” o “Les aventures de Tom 

Saywer” entre d‟altres. 

La seva carrera escènica sempre ha caminat de la mà de la seva 

besant musical, formant part de des de molt jove de diferents 

grups musicals. Es vocalista del Grup Pastorets Rock, ha 

col·laborat amb la gravació del disc „La llegenda‟ del grup 

Cronistes i amb diferents artistes. 



MARTA ROSELL PRIM (actriu) 

Actriu nascuda a Lleida. Llicenciada 

en Art Dramàtic (2003) per l’Institut 

del Teatre” de Bcn amb l‟especialitat 

de Teatre Musical. Associated 

teacher of Fitzmaurice Voicework® 

(tècnica de veu, cos i respiració),  

NovaYork (E.U.A). 

Ha ampliat la seva formació d‟interpretació i cos amb N.Karpov, 

Anatoli Vassiliev, Anne Dennis, Kari Margolis entre d‟altres. Ha 

treballat la veu amb mestres com Joey Bates ( Master Teacher de 

Fitzmaurice Voicework), Cristine Adaire ( tècnica Linklater), 

Alexandra Morales ( Estill Voice Training System) i Mar Carrero ( 

Cant líric). 

S‟ha format en el camp de la dansa amb Carles Salas ( Contemporani) 

,  Aixa Guerra ( Modern jazz), claqué (“El Timbal”) i clàssic (Escola 

“Arts” de Lleida) . 

Pel que fa a la seva experiència professional, investiga en el món de 

les titelles amb diferents espectacles com: “Cinc Contes Diferents” ( 

titelles per a infants), de Josep Maria Miró i Sergio Pons estrenat al 

“Teatre Akadèmia” de Bcn. i l‟espectacle musical de titelles per adults 

“Cuttlas, anatomia d’un pistoler”, dirigit per Lluís Graells. (Cia. 

Produccions Essencials) 

També des del Setembre de 2003 ha treballat amb la “Cia. Centre de 

titelles de Lleida “ amb espectacles per a infants com “En 

Patufet”,“Peter Pan”, „‟El Somni de l‟espantaocells „‟,„‟El Petit Elefant „‟,  

“Gúlliver”, al país de Liliput”, i “En Jan Titella”(espectable de 

titelles-‐musical del Palau de la Música). 

Ha participat com a titellaire en la coproducció del Petit Liceu, el T.N.C 

i el Centre de Titelles de Lleida “ Hansel i Gretel” ,òpera de titelles, 

les temporades 2003-‐04/04-‐05 a la Sala Tallers del T.N.C   i després 



gira per la resta d‟Espanya i Toulosse . 

En el camp de la interpretació i el cant , actualment treballa com actriu-‐

cantant en les òperes infantils produides pel Gran Teatre del Liceu ( 

Petit Liceu): “La Ventafocs” de Rossini i “Alegro Vivace” , dirigides 

per Joan Font (Comediants); i “Els músics de Bremen”, espectacle 

de dansa i titelles, dirigit per Joan-‐Andreu Vallvé i Marta Almirall. 

D‟altra banda, va participar com actriu i cantant a “ Arion i el dofí. Per 

molts anys, Cantània!”, cantata a l‟Auditori de Barcelona amb música 

d’Albert Guinovart, text de David Nel.lo, sota la direcció de Josep 

Prats i Elisenda Carrasco. (2009). 

També ha treballat en el teatre de gest en l‟espectacle “El mal Blanc” 

de la Cia Els Mechanics, dirigit per Anne Dennis (2007). I al juny del 

2011, entra a la Cia. Ens de Nos amb l‟espectacle gestual de carrer 

“Troupe” inspirat en el treball d‟Anne Dennis. 

Des  del  Juliol  de  2005  corista-‐vocalista  del  grup  de  rock  català 

“Pastorets Rock”, amb els discs “Bon cop de rock”, “2 de 10 amb 

faixa” i “ Nou cançoner rockular”. Vocalista del disc “ Qui t‟ho ha dit! 

Nadales amb  el  cor”  i  del  seu  espectacle-‐concert  “Nadales  2.0”  amb  

el  “Cor  de Cambra de l‟Auditori Enric Granados de Lleida” i “Pastorets 

Rock” , dirigit per Xavier Puig , amb música d‟Arnau Tordera , David 

Esterri i “Pastorets Rock”. 

Actualment compagina la seva feina d‟actriu amb la de la pedagogia de 

la veu a les escoles “Eòlia” de bcn. ( “ESAD” i “Escola Lliure”) i “Aula 

Municipal de Teatre de Lleida”( Grau de Formació Professional). 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANDRA PUJOL (actriu) 

Va néixer a Lleida el 1992. 

FORMACIÓ 

Actualment:  

-Entrenament actoral amb Txiki Berraondo 

 Interpretació 

-Graduada en Art Dramàtic a l‟Aula 

Municipal de -Teatre de Lleida (2013) 

Primer nivell de Tècnica Meisner amb Javier Galitó-‐Cava (2016) 

-Curs monogràfic amb Joan Ollé. Treball del vers a partir de textos de 

“El somni d’una nit d’estiu” de William Shakespeare (2016) 

-Curs intensiu amb Esteve Rovira. L’actor davant la càmera (2015) 

-Curs intensiu amb Marc Martínez. La mecànica emocional de l’actor 

(2010) 

-Curs intensiu amb Eugenia González. Comedia dell’Arte 

(2010)  

-Curs intensiu amb Ángel Amieva. Teatre còmic “Slapstick” 

(2008) 

-Teatre per a joves a l‟Aula Municipal de Teatre de Lleida. Participació 

en la companyia juvenil La Inestable 21 (2003 - 2010) 

Dansa/Moviment 

Moviment i veu amb Isabelle Bres (tècnica Meisner) 

(2016) Master Class amb Duda Paiva. The object Score. 

(2016) Curs intensiu de creació amb Los Corderos s.c. 

(2015) 

Curs de dansa contemporània y contact-‐improvisació amb Marta Casals 

(2012) 

Curs intensiu amb Ángel Amieva. Esgrima teatral i lluita corporal (2011) 



Curs intensiu amb Joan Faneca y Mercè Mateu. Teatre del gest. Gest 

i Humor a escena (2008) 

 

Veu/Cant 

-Tècnica vocal Fitzmaurice amb Marta 

Rossell 

-Cant amb Mari Martí 

 

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL 

L’any 2012 juntuntament amb cinc companys formem la companyia de 

teatre Íntims Produccions amg la que, a data d’avui, hem produit i 

estrenat dos espectacles. 

-‐Actualment 

-“Wasted” de Kate Tempest. Dir. Iván Morales. Estrena a Fira 

Tàrrega 2015. Programa Suport a la Creació de Fira Tàrrega. 

Producció d‟ Íntims Produccions. Actualment en gira por Catalunya i 

Espanya. 

-“Delikatesen” de Joan Ollé. Dir. Joan Ollé. Estrena al Teatre 

Escorxador (Lleida) l‟Octubre del 2016. Producció de La Remoreu S.L. 

Temporada a la Sala Muntaner (Barcelona) de Novembre a Desembre 

2016. 

 

Teatre de text 

-“El Lloc” de Jorge-‐Yamam Serrano. Dir. Jorge-‐Yamam Serrano. 

Estrena a Fira Tàrrega 2013. Programa Suport a la Creació de Fira 

Tàrrega. Producció d‟Íntims Produccions. 

 

Teatre escolar 

-“La plaça del Diamant” de Mercé Rodoreda. Dir. Eduard Muntada. 

Espectacle educatiu destinat a Instituts. Producció: Transeduca i La 



Remoreu S.L. 

-“Tirant lo Blanc” de Joanot Martorell. Dir. Eduard Muntada.  

Espectacle educatiu destinat a Instituts. Producció: Transeduca i La 

Remoreu S.L. 

-“Mar i Cel” d‟Àngel Guimerà. Dir. Eduard Muntada. Espectacle 

educatiu destinat a Instituts. Producció: Transeduca i La Remoreu S.L. 

-“El cafè de la Granota” de Jesús Montcada. Espectacle educatiu 

destinat a Instituts. Producció: Transeduca i La Remoreu S.L. 

 

Teatre musical 

-“Plutó el Musical malèfic” de Maria Salarich. Dir. Maria Salarich. 

Espectacle musical infantil. Producció: Ajuntament de Lleida. 

-“Eureka el Musical” de Jesus Costa. Dir. Maria Salarich. Espectacle 

musical infantil. Producció: Ajuntament de Lleida. 

-“Club Banyetes el Musical” de Jesus Costa. Dir. Maria Salarich. 

Espectacle musical infantil. Producció: Spectrum Arts. 

 

Altres 

-“Invierno” Videoclip. Grup: Arlo. Dir. Aida Lesan. (2015) 

 



JOAN OLLÉ I FREIXAS (director) 

(Barcelona, 1955). 

Professor del l'Institut del Teatre, 

director del Sitges Teatre 

Internacional del 1992 al 2001. 

Ha estat membre de l'equip de 

direcció artística del Teatre Lliure el 2003 i el 2004. A la televisió, 

presentà amb Joan Barril el programa L'illa del tresor, al Canal 33. 

Col·labora al programa de ràdio El Cafè de la República. 

Es va iniciar com a director d'escena amb els muntatges de Yo era un 

tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1974) i Nocturn 

per acordió (1975), de la companyia Dagoll-‐Dagom. Els anys 1977 i 

1978 va dirigir dos èxits: No hablaré en clase, de Josep Parramon i 

Joan Ollé i Quan la ràdio parlava de Franco, de Josep Maria Benet i 

Jornet i Terenci Moix. 

Als anys vuitanta dirigeix Els Pledejaires, de Jean Racine (1983); 

Baal de Bertolt Brecht al Centre Dramàtic de la Generalitat de 

Catalunya; Crímenes y locuras del traidor Lope de Aguirre, de 

José Sanchis Sinisterra amb el Teatro Fronterizo i Teatropolitán 

(1986); Antígona, de Salvador Espriu (1987) i Un any sense estiu, 

de Catherine Anne, a la Gàbia Teatre (1988). 

Als noranta va dirigir, entre d'altres Rossiniana, amb música de 

Gioacchino Rossini, de Franco Di Francescantonio i Joan Ollé, una 

producció del Teatre Grec i del Gran Teatre del Liceu (1990); L'hora 

dels adéus, de Narcís Comadira, Centre Dramàtic de la Generalitat 

de Catalunya (1995); De poble en poble, de Peter Handke, Festival 

Grec-‐96 (Premi Ciutat de Barcelona 1996); Accident, de Lluïsa 

Cunillé, Mercat de les Flors (Premi de les Lletres Catalanes 1997) i 

Así que pasen cinco años, de Federico García Lorca, Festival Grec 



de Barcelona, Festival de Otoño de Madrid (1998). 

La primera dècada del segle XX dirigeix Víctor o els nens al poder de 

Roger Vitrac (2002), Sala Fabià Puigserver, i Fedra de Jean Racine, 

una producció de Festival Temporada Alta-‐2002, Festival Grec de 

Barcelona i Les Estivales de Perpinyà. El 2003 va estrenar L'hora en 

què res no sabíem els uns dels altres, de Peter Handke, al Mercat 

de les Flors, una producció del Festival Grec de Barcelona i 

Cròniques (Catalonia Splendens), un espectacle inspirat en la Crònica 

de Ramon Muntaner (València, 1335) al XVII Festival Castell de 

Peralada, amb direcció musical de Jordi Savall. El 2004 va estrenar 

Sis personatges en busca d'autor de Luigi Pirandello, i L'oncle 

Vània, d'Anton Txékhov, a la Sala Fabià Puigserver, i La plaça del 

diamant al Festival Castell de Peralada, un espectacle basat en la 

novel·∙la homònima de Mercè Rodoreda que arribà a les 150 

representacions. 

El 2006 estrenà L'illa del tresor (cabaret de paraules), una versió 

teatral del programa que feia des del 1996 en col·∙laboració amb 

l'escriptor Joan Barril per a TVC (Premi Nacional de Televisió 2005) i La 

verdad de las mentiras, una lectura amb Mario Vargas Llosa i Aitana 

Sánchez-‐Gijón a partir del llibre homònim de l'autor peruà. A la Sala 

Fabià Puigserver ha estrenat també El malentès, d'Albert Camus. I al 

Festival de Teatro Clásico de Mérida, Odiseo y Penélope, de M. 

Vargas Llosa. L'abril del 2007 presentà una versió teatral de la novel·∙la 

Soldados de Salamina, de Javier Cercas. 

Dirigeix Coral romput, adaptació teatral dels poemes de V. Andrés 

Estellés, El ángel exterminador,espectacle basat en la pel·∙lícula de 

Luís Buñuel, Yvonne, princesa de Borgonya, de Witold Gombrowicz 

les tres l'any 2008. Una versió teatral de El Quadern Gris de J. Pla i 

El jardí dels cinc arbres, adaptació teatral sobre poemes de Salvador 

Espriu, en el 2009. 



Al 2010 dirigeix El Café de Carlo Goldoni, estrena La llei de l’amor, 

sobre textos de Joan Maragall (TA, TNC) i NÔ sobre textos de Mishima 

(GREC) 

Al 2012 estrena A la ville de... (Teatre Lliure) un àcid homenatge a 

la ciutat comtal. 

Al 2014 dirigeix Doña Rosita la Soltera de Federico Garcia Lorca i El 

somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare al (TNC) 

Al 2015 dirigeix La plaza del diamante amb la Lolita Flores i Los 

cuentos de la peste, adaptació teatral de Mario vargas Llosa sobre el 

Decameró. 

Al 2016 estrena el seu espectacle Paraules d’amor, a partir de 

les paraules d‟un diccionari que ell mateix ha escrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉS INFORMACIÓ: 

 

Ferran Aixalà: 696 03 67 89 

 

Correu electrònic: ferranclown@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


