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Teatre Lliure Montjuïc – del 2 al 6 de març 

El alcalde de Zalamea 
de Pedro Calderón de la Barca versió Àlvaro Tato direcció Helena Pimenta 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
 

 

intèrprets 

Blanca Agudo soldat, timbal / Pedro Almagro escrivà, soldat / Francesco 
Carril Don Mendo, soldat, vilatà / Rafa Castejón Juan / José Carlos Cuevas 
vilatà, soldat / Alba Enríquez Inés, vilatana / Alberto Ferrero pelotari, vilatà, 
soldat / Nuria Gallardo Isabel / Carmelo Gómez Pedro Crespo / Álvaro de 
Juan Nuño, soldat, vilatà / David Lorente Rebolledo / Jesús Noguero capità 
Don Álvaro de Ataide / Joaquín Notario Don Lope de Figueroa / Egoitz 
Sánchez rei, pelotari, vilatà, soldat / Clara Sanchis Chispa / Jorge Vicedo 
vilatà, soldat / Karol Wisniewski vilatà, soldat / Óscar Zafra sergent 

cantant Rita Barber / guitarra Juan Carlos de Mulder - Manuel Minguillón / 
música en off Daniel Bernaza cornetto barroc i Fratelli Mancuso veus 

 

escenografia Max Glaenzel / vestuari Pedro Moreno / il·luminació Juan Gómez 
Cornejo / selecció i adaptació musical Ignacio García / coreografia Nuria Castejón / 
assessor de vers Vicente Fuentes / mestre d'esgrima Jesús Esperanza 
 

ajudant de direcció Javier Hernández-Simón 
 

producció Compañía Nacional de Teatro Clásico 
amb la col·laboració de Loterías y Apuestas del Estado 
 

espectacle en castellà durada 1h. 40' sense pausa 
 
05/03 a les 19h. Àgora Lliure – UPF 
La modernitat de Calderón: de la venjança a la justícia conversa amb Javier Aparicio 
Maydeu i Fernando Pérez-Borbujo  
 
espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 

 
seguiu #alcaldezalamea al twitter 
 

horaris: de dimecres a divendres a les 20:30h. / el dissabte a les 21h. / el diumenge a les 18h. 

preus: 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte (excepte els dies de 
l’espectador) / 22€ dimarts i dimecres (dies de l’espectador) / 20€ Tarifa Plana Abonats 
/ 15€ tarifa última fila i Carnet Jove -25 
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Torna la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigida per Helena Pimenta 
amb un dels textos del Segle d’Or espanyol que expliquen millor l’abús de 
poder. Calderón, sempre contemporani. 

Drama d’honor, El alcalde de Zalamea aborda els excessos que la soldadesca 
provoca impunement contra els ciutadans i l’obligació, per als habitants dels 
pobles i viles que hi ha pel camí de l’exèrcit, d’allotjar els soldats a casa seva. 
La Compañía Nacional de Teatro Clásico l’ha portat a escena tres vegades: el 
1988 dirigida per José Luis Alonso, el 2000 en un muntatge de Sergi Belbel i el 
2010, sota la direcció d’Eduardo Vasco. Vint-i-quatre intèrprets, entre actors i 
músics, presenten una de les peces més representades i conegudes del teatre 
auri espanyol. 

 

Aquest muntatge d’El alcalde de Zalamea es va 
estrenar al Teatro de la Comedia de Madrid el 
16 d’octubre del 2015. 

El text original data dels primers anys de la 
dècada de 1640 a 1650, i el va imprimir per 
primera vegada María Fernández el 1651, sota 
el títol El garrote más bien dado, en una edició 
de Tomás Alfay. No se n’ha conservat cap 
manuscrit. 
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Com a obra mestra del Segle d’Or espanyol i de la dramatúrgia universal de 
tots els temps, El alcalde de Zalamea es resisteix a la simplificació. Cada 
època, cada circumstància, cada geografia hi descobreix allò que necessita. La 
CNTC, després de tres muntatges anteriors de la peça, proposa aquesta 
vegada una nova aproximació, diferent per força, amb l’afany de continuar 
revelant al públic tot allò que s’amaga rere les paraules de Calderón. 

És difícil trobar un text dramàtic que contingui escenes tan emocionants i tan 
perfectes. Sembla una pirueta impossible el moviment de la comicitat a la 
tragèdia i a la inversa. Se’ns talla la respiració quan passa de l’una a l’altra, 
d’un conflicte al seu contrari, del dia a la nit, i busquem reprendre l’alè en els 
moments no tan lògics que ens permet aquesta extraordinària concepció de 
l’espai i del temps. 

És una obra sobre l’amor perquè l’autor posa l’accent en el desamor. És una 
obra sobre la justícia perquè hi predomina la injustícia. També sobre l’honor 
com a sinònim de fama, opinió o virtut imprescindible d’un militar, de l’exèrcit 
d’un estat, o com a consciència i dignitat personal, allò a què té dret tot ésser 
humà. I, massa sovint i massa d’hora, hi fan acte de presència el deshonor, 
l’abús, el fingiment. 

I què podem dir de l’excepcional construcció dels personatges, els que hi ha i 
els que arriben a Zalamea? Contradictoris, com sempre en Calderón, i grans, 
que superen una tamborinada que s’inicia amb els primers versos de l’obra, 
que proven d’aguantar-se drets per arribar al final de la seva vida teatral 
traslladant a l’espectador la idea que, malgrat tot, la vida continua. 

Aquesta és la història d’un fracàs, de l’abús d’uns éssers humans envers uns 
altres, d’una batalla perduda, com ho és la vida humana mateix. Calderón 
sembla que ens vol llançar aquesta idea, tal com ja va fer Cervantes. I jo, en 
aquesta proposta, paraula rere paraula, vers rere vers, com van fer ells 
mateixos, aposto per la vida, per la ficció que ens l’explica perquè, com ells, 
crec en el somni de l’impossible que habita en nosaltres des de l’inici dels 
temps. 

Helena Pimenta 
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en un dia 

Aquesta obra és poble en viu. Aquí els versos s’obren pas a ganivetades. Roda 
el romanç, flueix la música octosil·làbica com l’aigua que canvia d’estat i de 
forma segons l’escena i el personatge, sense transicions, sense compassos 
d’espera. Transformació, voràgine, torrent. Aigua de poble, romanç gairebé pur, 
teatre clar i fondo, cançó imperfecta i assonant, conte de tots, obra coral i plural 
que, amb els seus milers de matisos, s’entén i se sent a la primera, de cop, en 
un dia. 

En un dia, poc o menys, la tropa s’allotja en un poble (o l’envaeix?), dos homes 
durs es fan amics, una jove és raptada i violada, un home és ajusticiat i una vila 
s’alça contra un exèrcit. 

Poques vegades el teatre auri flueix tan ferotge, immediat i actiu com en aquest 
drama. La seva eternitat d’obra mestra és aromàtica, tangible, saborosa. Hi ha 
el camp. Hi ha un poble amb la seva gent, els sons, silencis i remors. Hi ha una 
tropa que porta acer, cançons, misèria i fang. Hi ha una casa de llauradors amb 
unes golfes, un pati, uns amors i recels. Hi ha hidalgos que pul·lulen famolencs, 
busca vides que entonen romanços, vilatans que s’alcen, rondes a la reixa, dols 
nocturns, penes sumàries i un rei ex machina que reinstaura un ordre ple ja de 
sang, comiats i soledat. Tot passa en tumult davant dels nostres ulls en temps 
real (si és que el temps no és sempre imaginari), sobre les taules o al tombant 
de l’escenari, on s’oculta la violació i la mort: molt a prop nostre. S’hi juga, s’hi 
canta, s’hi balla, s’hi lluita, s’hi plora i s’hi mor en un dia. 

Si La vida es sueño xiuxiueja fondo a l’individu sobre el seu paper davant del 
col·lectiu, El alcalde de Zalamea parla en veu alta al col·lectiu sobre cada 
conducta personal. Parla de justícia. D’un home contradictori i lúcid que procura 
ser just en un món que no ho és. D’una dona víctima d’un home, un exèrcit, un 
país i unes lleis. De la violació d’una persona, un poble i un ordre civil, i del 
preu que costa fer-se responsable de no tancar els ulls.  

En algunes peces calderonianas, els laberints de l’honra resulten llunyans de la 
nostra sensibilitat i enteniment. Aquí, com ens raonava el professor José María 
Ruano de la Haza en una trobada amb l’equip artístic, l’honra equival a la 
dignitat i a la justícia. Totes les decisions tenen conseqüències. Com a lectors i 
espectadors contemporanis hi podem afegir avui el signe d’interrogació a l’altre 
títol d’El alcalde de Zalamea: ¿El garrote más bien dado? 

Dues paraules de moda ens venien als llavis parlant de Pedro Crespo: 
assertivitat y resiliència. Parlant en plata, Crespo és un home que pensa abans 
d’actuar, que busca solucions i que aguanta els revessos. Si la tragèdia és 
destí, Crespo és antitràgic perquè fabrica el seu propi destí, com la Celestina o  
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l’Alonso Quijano. Un alcalde paga el preu de la seva lucidesa; cal que 
expliquem per què la nostra societat necessita aquesta obra? 

Aquesta versió vol enllustrar l’or del vers calderonià, amb respecte però sense 
reverència, perquè arribi al públic l’aigua clara i directa de la seva poesia activa, 
llimant aquelles paraules o expressions avui opaques o confuses, polint alguns 
passatges per aclarir-los, descobrint relacions i correspondències entre 
personatges i escenes, i deixant també espai a allò que Juan Mayorga 
anomena nostàlgia de la llengua: l’òxid del nostre vell i preciós idioma. 

Poques vegades ens arriba de treballar amb els nostres mestres. A la meva 
mestra Helena Pimenta dec aquests mesos de còmplice passió calderoniana i 
aquesta immersió a la petita gran Zalamea de cultura espanyola que és, des de 
fa dècades, la Compañía Nacional de Teatro Clásico. A l’ombra d’un equip així i 
d’una creadora tan entusiasta i generosa és fàcil atrevir-se a créixer i a gaudir 
del camí. El principi de la nostra versió, tant en la dramatúrgia com en la 
posada en escena, és pura Pimenta: la recerca d’essències, sentits i 
sensacions, jugant sense por prop del territori simbòlic i poètic de l’auto 
sacramental perquè Zalamea sigui veïna de qualsevol poble del món.  

“De una sola vez a incendio / crece una breve pavesa”, diu el capità en 
referència a la seva obsessió sobtada per una vilatana i a l’esperança d’obtenir-
ne els favors, però es podria referir a aquest drama i a la marea d’inesgotables 
versos plens de vida que avancen a queixalades per la imaginació i la 
consciència de cada espectador. Acció, humor, desig, rancúnia, joc, insolència, 
lleialtat, delació, afecte, dolor, amistat, odi, poder, soledat... Tot en un dia. 

Álvaro Tato 
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la música 

El alcalde de Zalamea és, sens dubte, un dels grans drames de Calderón i un 
text emblemàtic del Segle d’Or espanyol, que planteja els grans dilemes de 
l’autor madrileny: l’honor, la llibertat i el lliure albir, la venjança, el poder i la 
manera d’usar-lo, la responsabilitat de l’home davant de si mateix i davant dels 
altres, en l’àmbit privat i en el públic. Tot això en mig d’un poderós plantejament 
polític en què disposa cara a cara els poders militar i civil i estableix una pugna 
brutal entre tots dos, que té a veure amb l’Espanya d’aquell moment que s’està 
acabant i amb el nou món que ha d’arribar. I disposa en mig d’aquest 
enfrontament en Pedro Crespo i la seva família, que seran víctimes d’aquesta 
lluita pel domini territorial i acabaran aniquilats pel seu verí. 

El territori on es desenvolupa aquesta lluita agònica és Zalamea, que en el 
plantejament d’Helena Pimenta és un lloc terrós i matèric, un poble del sud 
ancestral que fa olor de blat segat i de messes, de terra i de sang. Aquest és 
l’hàbitat de l’espectacle. I el nostre repte des de la creació de l’espai sonor, 
construir el paisatge acústic del poble i de la seva gent, i dels terços de Flandes 
que l’ocuparan durant el temps de l’acció. 

Des que vam començar a treballar en la recerca de materials de referència 
sonora hi havia dos universos en convivència permanent, el de la música 
barroca que estableix un context literari i estètic per a la narració, i el de la 
música popular que contextualitza el poble de Zalamea i la seva gent. Podem 
dir, per tant, que l’element temporal del segle XVII i l’espaial d’aquest poble del 
sud que és una metonímia de tot un univers, havien de dialogar, i des 
d’aquesta mescla de la música barroca i la popular van començar a sorgir 
múltiples idees, considerant també les arrels comunes que comparteixen totes 
dues pel que fa a estructures rítmiques, simplicitat de l’arquitectura musical 
amb un treball fonamental de l’intèrpret per enriquir-les amb guarniments, i el 
valor de la paraula i la prosòdia en el cant. Vam començar des d’aquests 
criteris comuns a definir els elements que no hi podien faltar perquè la música i 
el so del muntatge fessin de suport a la contextualització. 

Però no n’hi havia prou ubicant l’espectador, la música també havia d’acomplir 
una funció narrativa d’una doble dualitat present en l’obra: la de l’enfrontament 
entre els militars acampats al poble i els vilatans, i la del recorregut tràgic dels 
protagonistes davant de l’actitud vitalista dels soldats farts de fatigues que es 
refugien en els balls i les cançons per suportar la pols, el fang i la misèria. 
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La síntesi de totes aquestes idees ha quallat en un repertori de barroc 
espanyol, ple de romanços, follies i altres ritmes propis d’aquest estil, però 
sempre interpretats des d’una òptica de la música popular. La viola de mà de 
Juan Carlos de Mulder i Manuel Minguillón, amb el seu gust per l’estil espanyol 
del XVII, es combina amb el cant popular de Rita Barber i dels germans 
Mancuso i la percussió de Blanca Aguado. Tots ells fan de les intervencions 
musicals un veritable viatge a una altra època, un altre lloc i un altre món, el de 
la tragèdia ancestral que Calderón ens explica i que pertany a totes les 
èpoques i espais. 

Ignacio García 
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ÀGORA LLIURE - UPF 
dissabte 5 de març 

La modernitat de Calderón: de la venjança a la justícia 
conversa amb Javier Aparicio Maydeu i Fernando Pérez-Borbujo 
A El alcalde de Zalamea hi reverberen grans conceptes com l’honor, la dignitat, 
la justícia, però ho fan des d’una perspectiva insòlita per l’època. L’honor deixa 
de ser una qüestió pública que clama venjança i que ha de ser restituït davant 
de la comunitat, i passa a ser un conflicte de consciència que exigeix justícia 
per recuperar la dignitat individual davant l’abús del poder. L’Àgora reflexionarà 
sobre el concepte d’honor –i la seva evolució històrica–, la perspectiva 
revolucionària que va introduir Calderón amb la seva obra i el dret de l’individu 
d’actuar contra la injustícia que atempti contra la seva ètica profunda com a 
persona. 

Montjuïc – a les 19h. durada aproximada 1h. - entrada lliure – aforament 
limitat 

 
col·laboradors 

Javier Aparicio Maydeu 

Professor titular de Literatura Espanyola i Literatura Comparada del 
departament d’Humanitats de la UPF, ha estat membre de la Comissió de 
Cultura de la UPF, secretari i vicedegà de Cultura i Projecció de la facultat 
d’Humanitats (2008-2013). Actualment és delegat de Cultura de la UPF i 
membre del consell de direcció. 

Ha estat professor visitant a la Duke University (EUA) i Mont-real (el Canadà), a 
més d’impartir cursos a diverses universitats nord-americanes i europees. 

Havent estat agent literari i assessor de la prestigiosa agència literària de 
Carme Balcells, el 1996 va crear el Màster d’Edició de l’IDEC–UPF, que dirigeix 
des dels inicis. 

Va formar part de l’equip fundacional del suplement de cultura d’El Periódico de 
Catalunya, diari on va col·laborar també fent de crític literari i cronista cultural. 
Posteriorment es va incorporar a la plantilla de crítics del suplement cultural 
Babelia d’El País, on treballa des de l’any 2000. A més, va contribuir a la 
creació del programa de llibres Saló de lectura de BTV. 

Les seves línies fonamentals de recerca són el teatre i la cultura 
interdisciplinària del Barroc, la narrativa universal contemporània i alguns 
aspectes de la teoria literària i la crítica cultural, com ara la creativitat, 
l’originalitat i la tradició. 
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D’entre les seves publicacions convé destacar Calderón y la máquina barroca. 
Escenografía, religión y cultura en ‘El José de las mujeres’ (Rodopi, 1999)M; 
Estudios sobre Calderón (Istmo, 2000); Lecturas de ficción contemporánea. De 
Kafka a Ishiguro (Cátedra, 2008), i Continuidad y ruptura. Una gramática de la 
tradición en la cultura contemporánea (Alianza Editorial, 2013). 

Fernando Pérez-Borbujo 

Professor titular de Filosofia del departament d’Humanitats de la UPF i doctor 
en Humanitats i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la mateixa 
universitat, la seva recerca s’ha centrat en la filosofia alemanya del segle XIX i 
l’espanyola del segle XX, com també en les relacions culturals i filosòfiques 
hispanogermàniques. És expert en idealisme alemany i el seu principal projecte 
de recerca és demostrar l’herència del pensament de F. W. J. Schelling en 
l’obra de S. Kierkegaard, sobretot el seu impacte sobre la doctrina de la llibertat 
i l’origen del món a partir del desig,i de l’anàlisi del vertigen de la llibertat davant 
del no-res, que determinarà tot el desenvolupament d’El concepte de l’angoixa i 
La malaltia mortal. 

El seu altre àmbit d’interès són les relacions entre l’ètica, la religió i la política 
en el pensament contemporani. Tanmateix, la figura de Calderón li és molt 
propera com alumne d’Eugeni Trias. 

És autor, entre altres publicacions, de Tres miradas sobre el Quijote: Unamuno, 
Ortega, Zambrano, La otra orilla de la belleza. En torno al pensamiento de E. 
Trias y Schelling. El sistema de la libertad. També ha col·laborat en la traducció 
de la obra de Schelling Del yo como principio de la filosofía o sobre lo 
incondicionado en el saber humano.  

És membre de l’Institut Universitari de Cultura i secretari de la Facultat 
d’Humanitats de la UPF. 
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l’autor 

Pedro Calderón de la Barca 
Madrid 1600 - 1681 

Neix a Madrid el 17 de gener de 1600 i mor també a 
Madrid a casa seva del carrer Platerías (avui la Calle 
Mayor), el 25 de maig de 1681. Sempre va estar molt 
unit tant a Diego, el seu germà gran, com a José, el 
germà que el seguia, que va ser militar i es va ocupar 
fins a la seva mort, el 1645, de l’edició de la Primera y 
Segunda Parte de les obres del dramaturg. 

Ingressa al Colegio Imperial dels jesuïtes, on s’inicia en 
l’estudi de les humanitats i els clàssics llatins, després 

continua estudiant lògica i retòrica a la Universidad de Alcalá de Henares, i dret 
i cànons a la de Salamanca. Amb aquesta sòlida formació, a més de 
coneixements, Pedro s’instrueix en l’esperit filosòfic jesuïta, que serà decisiu en 
la concepció del seu teatre. 

De jove va poder ser allistat en algunes de les campanyes militars, endut pel 
patriotisme i per l’interès per atraure la mirada d’Olivares, que dirigia els 
esdeveniments teatrals de la Cort. Era ja un jove poeta d’un cert èxit, i s’havien 
representat a Palacio algunes comèdies seves, com Amor, honor y poder 
(1623) per la companyia de Juan Acacio Bernal, o La gran Cenobia (1625), per 
la companyia d’Andrés de la Vega, segurament El sitio de Breda (1626) i La 
cisma de Inglaterra (1627), també per la companyia d’Andrés de la Vega. 

El 1629 els germans Calderón es veuen implicats en una baralla al carrer 
Cantarranas (avui Lope de Vega), en el qual Diego és ferit greument per Pedro 
de Villegas, còmic i germà d’Ana de Villegas, una famosa actriu. Per atrapar 
l’agressor de Pedro i els agutzils, violen la clausura del monestir de les 
Trinitàries, on viu sor Marcela, filla de Lope de Vega, motiu pel qual Lope es 
queixa al duc de Sessa; finalment la justícia falla en favor dels germans. 

Calderón continua desenvolupant una carrera prometedora; s’acumulen les 
estrenes d’El purgatorio de San Patricio (1628), i poc després El príncipe 
constante, La dama duende i Casa con dos puertas mala es de guardar. El 
1630 Calderón és el dramaturg preferit de la Cort, i escriu i el representen tant 
als corrals de la Cruz i del Príncipe com al palau del Buen Retiro, amb el seu 
Coliseo inaugurat el 1634, capaç de moltíssimes possibilitats en el camp de 
l’escenografia perquè té prosceni i teló. Estrena, entre el 1630 i el 1640, títols 
molt coneguts i les seves primeres obres mestres, com El astrólogo fingido 
(1632), Amar después de la muerte (1933), Mañanas de abril y mayo (1634), El  
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mayor encanto amor (1635), El médico de su honra (1635), La vida es sueño 
(1635), A secreto agravio, secreta venganza (1636), No hay burlas con el amor 
(ca 1636), El mágico prodigioso (1637), El alcalde de Zalamea (1640), Las 
manos blancas no ofenden (1640)… I veu impreses el 1636 la Primera Parte y 
el 1637 la Segunda Parte de les seves comèdies, gràcies al seu germà José. 

Després d’aquesta gran activitat creativa, vénen uns anys difícils en els quals 
decreix la seva producció teatral a causa del tancament dels teatres per la mort 
de membres de la família reial. És el 1651 quan s’ordena sacerdot i reprèn la 
seva activitat, que orienta cap als autos sacramentals que celebraven el 
Corpus. El desembre estrena a Palacio Darlo todo y no dar nada, i el 1652 La 
fiera, el rayo y la piedra al Coliseo del Buen Retiro. El 1653 és nomenat capellà 
dels Reyes Nuevos de Toledo. 

El 1656 don Gaspar de Haro, director de representacions de la Cort i fill de don 
Luis de Haro, el nou ‘primer ministre’, l’anima a compondre peces breus i 
cantades pensades per ser representades a Palacio; la primera d’aquestes 
“sarsueles” va ser El golfo de las sirenas, estrenada el gener de 1957. En 
aquests anys Calderón centra les seves obres en temes mitològics, com en el 
cas de Los tres afectos de amor: piedad, desmayo y valor, representada per la 
companyia de Diego Osorio al Buen Retiro el novembre de 1658, o d’Eco y 
Narciso, representada per la companyia d’Antonio de Escamilla el juliol de 
1661. 

El 1663 el dramaturg va ser nomenat capellà d’honor de sa majestat, i va 
ingressar a la Congregació de preveres naturals de Madrid. Un any després 
s’imprimeix La Parte Tercera de les seves comèdies, que inclou En esta vida 
todo es verdad y todo mentira, la Cuarta parte el 1672 i la Quinta Parte el 1677. 

Felip IV mor el 17 de setembre de 1665, motiu pel qual se suspenen les 
representacions teatrals fins al gener de 1670, quan s’estrena Fieras afemina 
amor al Buen Retiro. Calderón escriu cada cop menys, tot i que les seves obres 
es continuen representant a Palacio, i la seva situació econòmica és cada cop 
més precària, fins al punt de necessitar ajuda en espècies del rebost de palau. 
El 1680 escriu i estrena durant les festes de Carnaval la seva última comèdia 
de palau, Hado y divisa de Leonido y Marfisa, i un any després, el seu últim 
auto sacramental, El cordero de Isaías. Mor el 25 de maig de 1681 quan està 
escrivint l’auto La divina Filotea. 

Pedro Calderón de la Barca va viure, doncs, vuitanta-un anys i va conèixer tres 
regnats, el de Felip III, el de Felip IV i el de Carles II, tenint en compte que, si a 
Lope de Vega i la seva generació correspon la iniciació y la consolidació de la 
concepció moderna del teatre a Espanya, Calderón representa la culminació i  
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l’aprofundiment d’aquesta nova manera d’escriure teatre; no trenca amb el que 
s’estava fen, sinó que sistematitza l’escriptura teatral, hi afegeix un caràcter 
més ideològic i doctrinal i juga permanentment amb els contrastos i les 
semblances, entrellaçant accions que es reforcen mútuament a l’entorn del 
personatge protagonista, que revelen sempre la seva predilecció per imposar 
ordre i estilitzar la realitat, la vida quotidiana, a través de l’art. Com diu Ruiz 
Ramón, “l’art teatral de Lope es fa ciència teatral a Calderón.” 

Les forces clau del seu univers dramàtic viuen a través de personatges sovint 
contradictoris i canviants, en conflicte amb ells mateixos i amb les 
circumstàncies per acostar-se a l’amor, a Déu i a la vida, intentant triar 
lliurement tot i el destí o la fatalitat, l’honra i l’opinió social, com els demana la 
seva condició de catòlics. El nostre autor, home del Barroc, es mou entre 
dicotomies: Déu i el dimoni, vida i mort, amor i odi, il·lusió i veritat, dubte i 
certesa, destí i tria…, llums i ombres que, segurament, el van acompanyar 
també en la seva vida. 

 

més informació http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Calderon/ 
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els intèrprets 

Blanca Agudo 
És músic i actriu, ha realitzat estudis de percussió tradicional i gaita gallega al Centro 
Gallego de Madrid. La seva especialitat i instrument principal és el Bodhran. A part 
dels seus projectes Boys of the Hills i Cira Qu, ha col·laborat amb artistes com Carlos 
Núñez, Hevia, Ismael Serrano, Kevin Conneff, Michael McGlynn (ANÚNA), Pat 
Kilbride, Brian Kelly, Oscar Ibáñez, Héctor Lera, Astarot, Coro de la Universidad Carlos 
III, etc. Ha realitzat diversos enregistraments musicals per a TVE, Sony Music i ha 
col·laborat amb l’Ambaixada irlandesa (a Fitur i AniMadrid). 

Entre les seves actuacions més destacades s’hi troben la XVI i XX edicions d’Arte 
Sacro i els Clásicos de Verano y Navidad de Madrid, el XVII Festival de Música de 
Castilla, Real Conservatorio Superior de Madrid (2008), Certamen de Turismo Castilla-
La Mancha (2007), Viernes de Tradición, Folkomillas, Keltskà Noc, Castilla Folk, 
Conciertos de la Estufa, etc.  

Va guanyar el premi a la millor actriu als premis Buero Vallejo de Teatro Joven 2009 
pel seu paper de Laurencia a l’obra Fuenteovejuna de la Compañía Joven del Sur. 
Amb aquest projecte ha actuat, convidada per l’Ambaixada espanyola a Washington, 
al Teatro Shakespeare i al Teatro Gala, com també al Festival de Teatro Clásico 
d’Almagro. Ha treballat al projecte educatiu Cantània, de L’Auditori de Barcelona, 
adaptant al castellà La canción del regreso i Alboradas. 

Pedro Almagro  

Formació a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Tallers d’interpretació i de 
teatre gestual i textual. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, La verdad sospechosa de Juan 
Ruiz de Alarcón i La vida es sueño de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), Enrique 
VIII y la cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca (Ignacio García), El perro del 
hortelano de Lope de Vega, El alcalde de Zalamea i Las manos blancas no ofenden de 
Calderón de la Barca, Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina (Eduardo 
Vasco), ¿De cuándo acá nos vino? de Lope de Vega (Rafael Rodríguez) i Del rey 
abajo, ninguno de Rojas Zorrilla (Laila Ripoll). 

altres companyies La gran Cenobia (Carlos Alonso Callero), Palabras para Ofelia 
(Celia León), Flor de Otoño (Ignacio García), Así que pasen cinco años (Carlos Alonso 
Callero), La soga (Víctor Manuel Dogar), Los gavilanes (Gerardo Malla), Después de la 
lluvia (Celia León), La ópera de cuatro cuartos (Charo Amador) i La rosa del azafrán 
(Jaime Chávarri). 

cinema Esperando septiembre (Tina Olivares), Alatriste (Agustín Díaz-Yanes), La 
fiesta (Sanabria/Villaverde). 

televisió Águila Roja, La señora. 
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Francesco Carril  
És llicenciat en interpretació textual per la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La cortesía 
de España de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), La moza de cántaro de Lope de 
Vega (Eduardo Vasco), Todo es enredos Amor de Diego de Figueroa i Córdoba 
(Álvaro Lavín), i les dramatitzacions de La corte de los milagros de José Picón i Todo 
por el dinero d’Antonio Gil y Zárate. 

altres companyies El bosque de los locos (Mariano Gracia), Gaspar (Yolanda 
Porras), El hombre de la flor en la boca (Rodríguez Menéndez), Lecciones de Carlo 
(RESAD), Lluvia en el Raval (Mario Bedoya),Transumanze, Aquae, I gigante della 
montagna, (Marco Alotto), El sueño de Cotrone (Paolo Mannina i Marika Publiatti). 

cinema Los ilusos (Jonás Trueba), In piazza (doblatge), Historia de un amor (curt). 

Rafa Castejón  
Formació a l’escola de Juan Carlos Corazza. Cursos de John Strasberg, Augusto 
Fernándes i Paco Pino. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón i 
La vida es sueño  de Calderón de la Barca (Helena Pimenta). 

altres companyies Antígona de Mérida de Miguel Murillo (Helena Pimenta), Comedia 
y sueño textos de García Lorca i de Shakespeare (Juan Carlos Corazza), Don Carlos 
de Schiller, Requiem por un soldado sobre textos d’Èsquil (Calixto Bieito), Carnaval i El 
método Gronholm de Jordi Galceran (Tamsin Towsend), Esperando a Diana 
d’Eduardo Galán (Celso Cleto), Una habitación luminosa llamada día de Tony Kushner 
(Gerry Mulgrew), Noche de Reyes o lo que quieras de W. Shakespeare (Consuelo 
Trujillo), Primavera de Julio Escalada (Roberto Cerdá), Es mi hombre de Carlos 
Arniches i Las de Caín dels germans Álvarez Quintero (Pérez de la Fuente), Un millón 
por una rosa de Luisa Luca de Tena (Ramón Ballesteros) i Batas blancas no ofenden 
de Ray Cooney (Ángel Fernández Montesinos). 

Ha treballat a les sarsueles Luisa Fernanda, La del manojo de rosas (Emili Sagi), La 
leyenda del beso, El asombro de Damasco i El niño judío (Jesús Castejón), La 
chulapona (Gerardo Malla), La viejecita i Gigantes y cabezudos (J. L. García 
Sánchez), El chaleco blanco (Adolfo Marsillach), La del Soto del Parral (Jaime 
Martorell) i El dúo de La Africana (Juanjo Granda). 

cinema Sangre en la nieve (Gerardo Herrero), El club de los suicidas i El penalti más 
largo del mundo (Roberto Santiago), El aura (Fabián Bielskyu), El oro de Moscú (Jesús 
Bonilla). 

televisió La chica de ayer, Hermanos y detectives, Cuenta atrás, Hospital Central, 
Paco y Vera, Géminis, Ala…dina. 
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José Carlos Cuevas 

És llicenciat en interpretació textual per l’Escuela Superior de Arte Dramático de 
Màlaga. Ha completat la formació en commedia dell’arte al Teatro del Lazzi. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La noche 
toledana de Lope de Vega (Carlos Marchena), El caballero de Olmedo de Lope de 
Vega (Lluís Pasqual). 

altres companyies Pedro y el capitán, dirigit per Carlos R. Morales; Teatro musical de 
Calderón, dirigit per Rafael Torán, Edipo Rey, dirigit per J. M. S. Andreu; Los justos, 
dirigit per David Pinazo; La asamblea de las mujeres, dirigit per J. M. S. Andreu; 
Splendids, amb direcció d’Iñaki Carmena i La gaviota, dirigit per Eun Kiung Kang. 

Alba Enríquez 

Formació per l’ESAD de Sevilla (Interpretació textual). Commedia dell’arte a la Scuola 
Internationale Dell'Attore Comico amb Antonio Fava. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La cortesía 
de España de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), La noche toledana de Lope de 
Vega (Carlos Marchena) i la dramatització La corte de los milagros de José Picón . 

altres companyies Gerundio del verbo pensar, dirigit per Pablo Cano Sales 
(companyia Sieteatro); Comando, dirigit per Alfonso Zurro; Bodas de Sangre, dirigit per 
Concha Távora; Post-Romeo y Julieta, dirigit per Alfonso Zurro (Teatro de Hotel); 
Sepukku, dirigit per Federico Cassini; Ganímedes, amb direcció de Jose Manuel Gil 
del Valle; Burlerías del Caballero de Olmedo, dirigit per Omero Cruz; De fábula, dirigit 
per Julián Ternoro (Cla Pro-Teatro); Una pregunta, dirigit per Pablo Cano Sales 
(Compañía Sieteatro); El Caballero de Olmedo, amb direcció d’Omero Cruz; Usted 
tiene e ojos de mujer fatal, dirigit per Alvaro S. de Medina (companyia La Madriguera). 

Alberto Ferrero  
Graduat en Dansa Espanyola, coreografia i interpretació pel Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid 

CNTC Debuta a la CNTC amb El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena 
Pimenta). 

altres companyies Ha treballat al ballet de Marienma dins del Coloquio Internacional 
La Danza y lo Sagrado de la UNESCO; amb la companyia Antonio Márquez en la 
reobertura del Teatro Real amb el Sombrero de tres picos de Manuel de Falla, disseny 
de vestuari i escenografia de Pablo Picasso, amb la companyia Antonio Gades amb 
gires nacionals i internacionals amb els programes Carmen i Fuenteovejuna. Amb el 
Ballet Nacional de España ha treballat en papers de primer ballarí a les coreografies 
Fuenteovejuna d’Antonio Gades, El sombrero de tres picos de José Antonio, El loco de 
Javier Latorre. Com a solista ha treballat en les coreografies Medea de José Granero, 
Estampío d’Elvira Andrés i Concierto de Aranjuez de Pilar López, Mareas de Teresa 
Nieto i Florencio Campos, Colores d’Elvira Andrés i La Leyenda de José Antonio. Ha  
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ballat en òperes i sarsueles com El Rey que rabió, Los sobrinos del capitán Grant, El 
trust de los Tenorios, El puñao de rosas, Carmen, La flauta mágica, La corte de faraón, 
Vida breve, La reina mora, Alma de Dios, Las bodas de Fígaro, Barbero de Sevilla, 
Lady be good, Luna de miel en El Cairo, etc. 

Nuria Gallardo 
Formació al Laboratorio William Layton. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla i La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón 
(Helena Pimenta), La vida es sueño de Calderón de la Barca (Calixto Bieito); La 
estrella de Sevilla de Lope de Vega (Miguel Narros) i La venganza de Tamar de Tirso 
de Molina (José Carlos Plaza). 

altres companyies El milagro de Ana Sullivan i Don Juan Tenorio (obres de teatre 
televisades a l’espai Estudio 1), Almudena o historia de sus personajes (Miguel 
Picazo), El pato silvestre d’Ibsen (José Luis Alonso), Don Juan Tenorio de José 
Zorrilla, El sueño de una noche de verano de W. Shakespeare, Marat-Sade de Peter 
Weiss, Tío Vania d’Anton Txékhov (Miguel Narros); Luces de bohemia de Valle-Inclán 
(Lluís Pasqual), Antígona, de Salvador Espriu (Joan Ollé); Los enredos de Scapin de 
Molière, El cántaro roto de Heinrich von Kleist (Pedro Mari Sánchez); Morirás de otra 
cosa (Manuel Gutiérrez Aragón); Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós; La 
resistible ascensión de Arturo Ui; Seis personajes en busca de autor, de Luigi 
Pirandello, Tirano Banderas de Valle-Inclán, Sonata de otoño d’Ingmar Bergman (José 
Carlos Plaza); El tiempo y los Conway de J. B. Priestley (Juan Carlos Pérez de la 
Fuente), La venganza de don Mendo de Pedro Muñoz Seca i Recortes de David Greig 
i Clara Brennan (Mariano Barroso). 

cinema Mambrú se fue a la guerra i El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán 
Gómez) i Oficio de muchachos (Carlos Romero Marchent). 

televisió Cañas y barro, La virtud del asesino, Un chupete para ella i El comisario. 

Carmelo Gómez 
CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta) i El caballero 
de Olmedo de Lope de Vega (Miguel Narros). 

altres companyies El sueño de una noche de verano, La malquerida (Miguel Narros), 
La gata sobre el tejado de zinc caliente (Mario Gas), La cena (Josep Maria Flotats), 
Días de vino y rosas (Tamzin Townsend) i Elling (Andrés Lima i Mijel López de 
Segura). 

cinema El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán-Gómez), Bajarse al moro 
(Fernando Colomo), Después del sueño i La playa de los galgos (Mario Camus), La 
ardilla roja i Tierra (Julio Médem), Canción de cuna (José Luis Garci), Días contados, 
Extraños, Hay motivo, El viaje de Carol i La carta esférica (Imanol Uribe), El detective y 
la muerte, El portero i Oviedo Express (Gonzalo Suárez), Tu nombre envenena mis  
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sueños, El viaje de Carol (Imanol Uribe), El perro del hortelano (Pilar Miró),Territorio 
Comanche, Sangre en la nieve, Lejos del mundo i La playa de los ahogados (Gerardo 
Herrero), Secretos del corazón (Montxo Armendáriz), Mararía (Antonio José Betancor), 
Entre las piernas (Manuel Gómez Pereira), La gran vida (Antonio Cuadri), Nos miran 
(Norberto López Amado), Grimm (Alex Van Warmerdam), El método (Marcelo 
Piñeyro), La noche de los girasoles (Jorge Sánchez-Cabezudo), Goal! 2: Living the 
dream (Jordi Collet-Sierra), La casa de mi padre (Gorka Merchán), Cosas 
insignificantes (Andrea Martínez), Agallas i Tiempo sin aire (Samuel Martín Mateos i 
Andrés Luque), Baztán (Iñaki Elizalde), El violín de Bepo (Diego Yaker), La punta del 
iceberg (David Cánovas). 

televisió La otra historia de Rosendo Juárez (Gerardo Vera), El Quijote de Cervantes 
(Manuel Gutiérrez Aragón), Celia (José Luis Borau), La regenta (Fernando Méndez-
Leite), Al límite (Norberto López Amado). 

Álvaro de Juan 

Formació a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), La cortesía 
de España de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), La noche toledana de Lope de 
Vega (Carlos Marchena) i en la dramatització de La corte de los milagros de José 
Picón. 

altres companyies Beaumarchais, dirigit per Josep María Flotats (Teatro Español); 
Como los griegos, dirigit per Cecilia Geijo (Pitbull teatro); Pim, Pam. Pum, El despertar 
de la primavera i Las mujeres sabias, tots tres dirigits per Jesús Salgado (El duende); 
Los escándalos de Chioggia, amb direcció de Marc Gatell (Taytantos) i Un castillo de 
leyenda, dirigit per Santiago Senso. 

cinema Azaña  

televisió La que se avecina i Matrimoniadas. 

David Lorente 

Formació a l’escola Teatro de la Danza. Diversos cursos d’interpretació, cant i tècnica 
vocal, vers i interpretació. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón i 
La vida es sueño de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), El perro del hortelano de 
Lope de Vega i El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco), ¿De 
cuando acá nos vino? de Lope de Vega (Rafael Rodríguez), Sainetes de Ramón de la 
Cruz i La comedia nueva o El café de Moratín (Ernesto Caballero) i La celosa de sí 
misma (Luis Olmos). 

altres companyies Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal de 
Ignacio del Moral sobre textos de Miguel Mihura (Ernesto Caballero), El caballero de 
Olmedo de Lope de Vega (José Maya), No puede ser el guardar una mujer d’Agustín  
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Moreto (José Bornás), Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez, 
La venta de don Quijote y el retablo de Maese Pedro (Chapí-Fernández Shaw) i El 
verdugo de Luis García Berlanga (Luis Olmos). 

com a director A propósito de la nieve; Y esto desamor, también quien lo probó lo 
sabe, La felicidad de las mujeres, Soledad y ensueño de Robinsón, Desnudas i El 
último verano.  

cinema El sueño de Iván y ¿Estás ahí? (Roberto Santiago), Leo (José Luis Borau), 
Novios (J. Oristell), Entre las piernas (Gómez Pereira), Los años bárbaros (F. Colomo) 
i Más que amor frenesí (Menkes/Albacete). 

televisió Tierra de lobos, La República, La que se avecina, Buenagente, Águila Roja, 
Hermanos y detectives, Los hombre de Paco, Amar en tiempos revueltos, Aida. 

Jesús Noguero 

Formació a l’escola de Jorge Eines. Cursos amb Siân Thomas, S. Grasset, A. Marcos 
(trebal vocal), amb M. Navarro, T. Cots, S. Grasset, Y. Kitaura (expressió i moviment) i 
formació musical a l’Escuela Isaac Albéniz (Madrid). 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca i Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla (Helena Pimenta). 

altres companyies Kafka enamorado de Luis Araújo (José Pascual), Don Juan 
Tenorio de Zorrilla (Carlos Aladro), 1941. Bodas de sangre (Jorge Eines), En la luna 
(Alfredo Sanzol), Los persas (Paco Suárez), Woyzeck, El rey Lear i Divinas palabras 
(Gerardo Vera); Cara de Plata (Ramón Simó), Medea material, La flauta mágica, Mi 
hermano Polinices, Los gemelos, Puerta del Sol, La música, George Dandin, Borges 
los paraísos perdidos, Trabajos de amor perdidos, La gaviota, El burlador de Sevilla, 
La vida es sueño i Macbeth. 

televisió Al salir de clase, Amar en tiempos revueltos, Círculo rojo, Bevilaqua, 
Bandolera, La historia de Estrella, El cruce, El marqués mendigo, Aquí no hay quien 
viva, Ángel o demonio, Cuéntame cómo pasó, Periodistas, Los misterios de Laura, 
Hospital Central, El comisario, etc. 

cinema La voz dormida (Benito Zambrano), Princesas (Fernando León), Hoy no se fía 
mañana sí (Francisco Abizanda), Intacto (Juan Carlos Fresnadillo), El caballero don 
Quijote (Gutiérrez Aragón), Shevernatze (Pablo Palazón) amb la qual va obtenir el 
premi al Millor Actor del festival de Peníscola (2008). 

Joaquín Notario 

Formació al Laboratorio William Layton. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, La verdad sospechosa de Juan 
Ruiz de Alarcón, La vida es sueño de Calderón de la Barca i La entretenida de 
Cervantes (Helena Pimenta), El alcalde de Zalamea, Las manos blancas no ofenden, 
Amar después de la muerte de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco); El perro del  
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hortelano de Lope de Vega (Eduardo Vasco) ¿De cuándo acá nos vino? de Lope de 
Vega (Rafael Rodríguez), Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina (Eduardo 
Vasco), Del rey abajo, ninguno de Rojas Zorrilla ( Laila Ripoll), La celosa de sí misma 
de Tirso de Molina (Luis Olmos), La serrana de la Vera de Luis Vélez de Guevara 
(María Ruiz), Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega (José Luis 
Alonso de Santos), Dom Juan o el festín de piedra de Molière (Jean Pierre Miquel), La 
vida es sueño de Calderón de la Barca (Calixto Bieito), La venganza de Tamar de 
Tirso de Molina (Juan Carlos Plaza) i El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega (Pilar 
Miró). 

altres companyies Hamlet, El mercader de Venecia i Las comedias bárbaras de 
Valle-Inclán (José C. Plaza), Julio César de William Shakespeare (Lluís Pasqual), 
Marat-Sade de Peter Weiss (Miguel Narros), La Fundación de Buero Vallejo i La visita 
de la vieja dama de Dürrenmatt (Pérez de la Fuente). 

cinema 23-F (Chema de la Peña), Lope (Andrucha Waddington), Azul oscuro casi 
negro (Daniel Sánchez Arévalo); El séptimo día (Carlos Saura); Soldados de Salamina 
(David Trueba); El alquimista impaciente (Patricia Ferreira); X (Luis Marías), Nadie 
(Manuel Martín)  

televisió Bandolera, Cuéntame cómo pasó, Éboli, La Señora, Bevilacqua, Fago, 
Hermanos y detectives, Quart, El comisario, Hospital Central. 

Egoitz Sánchez  
Llicenciat en Interpretació textual per la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
Completa la formació amb cursos impartits per Àlex Rigola, Chevi Muraday, Marco 
Carniti, Andrés Lima i Joaquín Campomanes. 

CNTC Debuta con El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta) 

altres companyies La viuda alegre (Emilio Sagi), Adios Chéjov (Paco Obregón), Julio 
César de Shakespeare (Paco Azorín), Metaproducciones, Gorda de Neil LaBute 
(Begoña Bilbao), Bonita, pero ordinaria de Nelson Rodrígues. (Mariano Gracia), 
Antígona (Mauricio Garcia Lozano), A solas con Marilyn d’Alfonso Zurro (Mariano 
Gracia), Kvetch de S. Berkoff (Mariano Gracia), Las razas de F. Bruckner (Mariano 
Gracia), The Woolgatherer. 

televisió Amar es para siempre, Aída, El asesinato de Carrero Blanco, Qué vida más 
triste, Los Hombres de Paco,  Mi querido Klikowsky, Martin, Ze kosmopolita, Hospital 
Central, Goenkale, Gernika bajo las bombas.   

Clara Sanchis 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca i Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla (Helena Pimenta), El curioso impertinente de 
Guillén de Castro (Natalia Menéndez), Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente 
(Ana Zamora), El castigo sin venganza de Lope de Vega (Eduardo Vasco), El anzuelo 
de Fenisa de Lope de Vega (Pilar Miró). 
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altres companyies La lengua en pedazos, escrita i dirigida per Juan Mayorga (Premi 
del Públic al Festival Ciudad de Palencia), Agosto de Tracy Letts (Gerardo Vera), 
Próspero sueña Julieta de J. Sanchis Sinisterra (María Ruiz), Las troyanas d’Eurípides 
(Mario Gas), Don Juan de J. Palau i Fabre (Hermann Bonnín), Macbeth de W. 
Shakespeare (María Ruiz), El perro del hortelano de Lope de Vega (Magüi Mira), El 
lector por horas de J. Sanchis Sinisterra (José Luis García Sánchez),Goya d’Alfonso 
Plou (Carlos Martín), Hipólito d’Eurípides (Emilio Hernández), Arianna escrita i dirigida 
per Fabio Modesti, Le ombre di Otello de Fabio Modesti i Clara Sanchis, La viuda 
valenciana de Lope de Vega (Elder Costa), El lunático de Ramón Gómez de la Serna 
(Emilio Hernández), Calígula de Camus (Carlos Martín), Centro di Ricerca Teatrale di 
Milano, El trío en mi bemol d’E. Rohmer (Fernando Trueba), Cartas de mujeres de 
Jacinto Benavente (Emilio Hernández), Como reses de Matilla (Antonio Malonda), 
Salomé d’Oscar Wilde (Mario Gas). Ha estat pianista del Teatro de la Comedia. 

cinema Gente en sitios (Juan Cavestany), La buena estrella (Ricardo Franco), El 
tiempo de la felicidad i El baile del pato (Manuel Iborra), Merlín (Adolfo Arrieta), Amo tu 
cama rica (Emilio Martínez Lázaro), La reina anónima (Gonzalo Suárez), Tierno verano 
de lujurias y azoteas (Jaime Chávarri), Oh Cielos (Ricardo Franco), Dile a Laura que la 
quiero (José Miguel Juárez), La novia de la media noche (Antonio Simón), Agujetas en 
el alma (Fernando Marinero).  

televisió Isabel, Amar en tiempos revueltos, Programa de mano, Cuéntame, Hospital 
Central, La mujer fría, Kiki Muerte a destiempo, Ruzafa 56, Habitación 503, Colegio 
Mayor, Aquí hay negocio, Hermanos de leche, Yo una mujer, Pepa y Pepe, i La vida 
de Rita. 

Jorge Vicedo 
Va cursar estudis de dansa espanyola i ballet clàssic a l’Escuela Superior de Danza de 
Alicante. 

CNTC El alcalde de Zalamea i La vida es sueño de Calderón de la Barca (Helena 
Pimenta) Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega (José Luis Alonso 
de Santos). 

altres companyies Homenaje a Antonia Mercé dirigit i coreografiat per Mariemma. Va 
formar part d’Antología de la Zarzuela dirigida per José Tamayo als espectacles, 
Antología 25 años, Antología Andaluza i Doña Francisquita, amb coreografies 
d’Alberto Lorca. 

Ha format part d’Ibérica de Danza durant diversos anys, treballant amb coreògrafs com 
Manuel Segovia, Antonio Najarro, Diana San Andrés, Joaquín Ruiz, Carlos Chamorro i 
Gema Morado. Ha participat en muntatges de dansa històrica europea i espanyola 
sota la direcció de M. José Ruiz, Ana Yepes, Lieven Baert, Anna Romaní i Marta 
Guisado. Sota la direcció escènica d’Emili Sagi i coreografia de Nuria Castejón ha 
intervingut en El Barbero de Sevilla, La Generala, Le nozze di Figaro i La corte del 
faraón. 



 

temporada 2015/2016 www.teatrelliure.cat 22

 

Karol Wisniewski 
Ha realitzat estudis a l’Institut de Circ Julinek de Varsòvia, a Polònia i Suècia. És 
llicenciat en interpretació i direcció escènica per l’Acadèmia Teatral de San Petersburg. 
Actualment és professor d’acrobàcia i lluita escènica a TAI Universidad Rey Juan 
Carlos I. 

CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena Pimenta) y Enrique VIII 
y la cisma de Inglaterra de Calderón de la Barca (Ignacio García). 

altres companyies El sol ulcerado de Alfonso Vallejo i El cruce sobre la Niagara d’A. 
Alegría al Teatr Dramatyczny Rzeszow; Bodas de Sangre, Historias urbanas amb 
Yelmo Teatro i La casa de Bernarda Alba amb Gruta Teatro a la RESAD, La visita de 
la vieja dama dirigit per Juan Carlos Pérez de la Fuente, Felices 30 amb direcció de 
Mariano de Paco i Quveductos dirigit per Rosario Ruiz. 

Ha dirigit nombrosos espectacles a Rússia, Polònia, Veneçuela i Espanya. Ha impartit 
cursos a la Universidad Antonio de Nebrija i a l’Escuela Superior de Arte Dramático de 
Torrelodones (University of Kent at Canterbury). És autor i ha dirigit les obres Los 
ladrones de calendario i Mejor solo que mal acompañado. 

cinema Yo sólo quiero caminar (d’A. Díaz Yánez), Guerreros, Goya en Burdeos, Área 
de descanso i Kamikaze.  

televisió Hombres de Paco, La Tira, Aida, Lex, Policías, Raquel busca su sitio, Calle 
Nueva, Abogados. 

Óscar Zafra 
CNTC El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, Donde hay agravios no hay 
celos de Francisco de Rojas Zorrilla, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón i 
La vida es sueño  de Calderón de la Barca (Helena Pimenta). 

altres companyies Dr. Faustus de Marlowe (Simon Breden), Macbeth de William 
Shakespeare (Helena Pimenta), 19:30 de Patxi Amescua (Adolfo Fernández i Ramón 
Ibarra), Mentiras, incienso y mirra (J. L. Iborra), Fuenteovejuna i El perro del hortelano 
de Lope de Vega (Laurence Boswell), Don Juan, príncipe de las tinieblas de J. Palau i 
Fabre (Hermann Bonnín), Cómo ser Leonardo, Jacques, el fatalista, Miguel 
Hernández, Historias de amor para criaturas de Julio Salvatierra (Álvaro Lavín), Cloun 
Dei, Cyrano, QFWFQ d’Italo Calvino (Alvaro Lavín), Macbeth (Miguel Seabra i Laila 
Ripoll), Pareja abierta de Dario Fo (Raquel Toledo), Camino de Wolokolamsk de H. 
Müller (Eduardo Vasco), Maese Pedro (Adriano Iurisevich). 

cinema Rec2 (Jaume Balagueró y Paco Plaza), El patio de mi cárcel (Belén Macías), 
El mundo alrededor (Álex Calvo-Sotelo).  

televisió Historias robadas, Aida, El tiempo entre costuras, Cuéntame cómo pasó, El 
comisario, Hermanos y detectives, Mir, Génesis, Amar en tiempos revueltos, A tortas 
con la vida, Hospital Central, Lobos, Cuéntame, Policías, Éste es mi barrio. 
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els músics 

Rita Barber 
És actriu i cantant. Llicenciada en Interpretació gestual per la RESAD. 

Debuta a la CNTC amb El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (Helena 
Pimenta). 

Ha treballat en els muntatges La visita de la vieja dama (CDN) dirigit per de Juan 
Carlos Pérez de la Fuente; Querellas ante el Dios Amor (Festival de Almagro) dirigit 
per Manuel Canseco; Musicall de la companyia Yllana. 

Ha interveingut a les sarsueles La eterna canción, producció del Teatro Español de 
Madrid, dirigida per Manuel Gas; El barbero de Sevilla i Bohemios (Teatro de la 
Zarzuela).  

Ha protagonitzat els musicals La Bella y la bestia (en el personatge de la Sra. Potts), 
Mamma Mia! (en el personatge de Rosie) i Sonrisas y lágrimas (com a Frau Schmidt). 

El 2013 va editar el seu primer disc, De mar amar, un trebal que uneix les tradicions 
musicals de la riba de l’Atlàntic, com el fado, i de la riba del Mediterrani. 

És professora de Cant i Interpretació en diverses escoles de teatre. 

Ha participat en sèries de televisió com: Vent Maleït, El comisario o Pitiüses resort. 

Juan Carlos de Mulder 
Ha estudiat als conservatoris de Madrid, La Haya i Toulouse i ha treballat com a 
instrumentista en produccions d’òpera barroca i oratori sota la direcció de Ph. 
Herrewege, J. C. Malgoire, Nigel Rogers, Jordi Savall i Eduardo López Banzo, entre 
altres. En el camp de la música de cambra ha col·laborat amb Albicastro Ensemble, 
Hesperion XX, La Romanesca - Orphenica Lyra. Actualment col·labora amb els grups 
Speculum, Al Ayre Español, La Folía, Músicos del Buen Retiro, Trulla de Voces o 
Capella de Ministrers, amb els quals ha enregistrat una gran quantitat de discs 
dedicats al repertori comprès entre els segles XIV i XIX, i ha fet concerts arreu del món. 

Amb la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha treballat als espectacles El 
Misántropo de Molière, La vida es sueño de Calderón de la Barca dirigida per Ariel 
García Valdés (1995). També per a la funció Una noche con los clásicos d’Adolfo 
Marsillach i per a recitales de poesia i música amb els actors Carlos Hipólito, Arturo 
Querejeta, M. Jesús Valdés, Adolfo Marsillach i Amparo Rivelles. Sota la direcció 
d’Helena Pimenta ha treballat en La vida es sueño i en el Proyecto Europa La voz de 
nuestros clásicos. 

Ha participat com a músic en dos Premios Nacionales de la Música (Al Ayre Español - 
2004 i OBS - 2011) i en el premi Goya a la millor música 2010 (También la lluvia – 
Alberto Iglesias). Actualment dirigeix el grup Camerata Iberia amb el qual ha 
enregistrat Songs and Dances from the Spanish Renaissance (M A recordings), 
Música en torno al teatro de Calderón (Jubal), Barroco del Perú (Alma Records) i La 
Spagna (Verso). Com a solista de viola de mà ha enregistrat El Maestro-Luys Milán  
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(RTVE), Fantasías y Diferencias (Fonti Musicali) i Diego Pisador (verso), Flores de 
Música del siglo XVII Español amb el contratenor Carlos Mena (M. A. Aranjuez). 

Ha estat professor d’instruments antics de corda polsada al Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid i ha impartit classes a les universitats de Salamanca, 
València, México DF i Hong Kong School of Arts. Actualment és profesor convidat a 
l’Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca. 
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la directora 

Helena Pimenta 
És llicenciada en Filologia Moderna/Anglès i 
Francès per la Universidad de Salamanca. Des de 
l’1 de setembre del 2011 és directora de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, amb la qual 
ha dirigit La vida es sueño de Calderón de la 
Barca; La verdad sospechosa de Juan Ruiz de 

Alarcón, Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla i El alcalde de 
Zalamea de Calderón de la Barca. 

Es dedica professionalment a la direcció d’escena, producció i gestió de gires 
nacionals i internacionals des que el 1987 va crear la companyia UR teatro 
antzerkia. Prèviament, el 1980, havia fundat i dirigit el grup de teatre amateur 
Atelier a Errenteria, època en la qual dirigeix El avaro de Molière (1980), 
Esperando a Godot de Samuel Beckett (1982), La cantante calva i La lección 
de Ionesco (1981); i escriu i dirigeix les seves obres Xespir a partir de Ricardo 
III, Otelo, Coriolano i Romeo y Julieta de William Shakespeare, Procesados 
(1986), Dantería (1984) i Cándido (1983). 

Amb Ur Teatro ha dirigit diversos muntatges de William Shakespeare, que l’han 
convertit en una especialista en l’autor: Macbeth (2011), reposició de Sueño de 
una noche verano (2009), Dos caballeros de Verona (2007), Coriolano, en 
motiu del 250 aniversari de la Plaza Mayor de Salamanca (2005), La tempestad 
(2004), Trabajos de amor perdidos (1998), Romeo y Julieta (1995), i Sueño de 
una noche verano (1992), pel qual va obtenir el Premio Nacional de Teatro. A 
més, ha dirigit les seves pròpies peces Rémora (1988) i Antihéroes (1991), i les 
d’altres autors contemporanis: Sigue la tormenta, d’Enzo Cormann (2001); 
Encuentro en Salamanca, de Juan Mayorga (2002), Luces de Bohemia, de 
Valle-Inclán (2002); Sonámbulo d’Alberti-Mayorga (2003), El chico de la última 
fila i Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga (2006), i Así que usted 
comprenderá de Claudio Magris (2008). 

Per a centres públics ha dirigit les obres La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán 
al Centro Dramático Galego (1998); La llanura, de Martín Recuerda al Centro 
Andaluz de Teatro (1999); La comedia dels errors, de Shakespeare al Teatre 
Nacional de Catalunya (2000); Encuentro en Salamanca, de Juan Mayorga per 
a l’acte inaugural de la capitalitat cultural europea, Salamanca (2002); A filha 
rebelde, de J. P. Castanheira i V. Cruz per al Teatro Nacional D. María II de 
Lisboa (2006); la sarsuela La gran Vía, de Chueca i Valverde per a l’Ajuntament 
de Madrid (2006), i Antígona de Mérida, de Miguel Murillo, per al Festival de 
Teatro Clásico de Mérida (2011). 
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Abans de ser nomenada directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
el setembre de 2011, havia dirigit la Compañía a La dama boba, de Lope de 
Vega (2002), La entretenida de Miguel de Cervantes (2005) i La noche de San 
Juan de Lope de Vega (2008), i havia participat en la formació i la selecció dels 
repartiments de la Joven Compañía a les promocions de 2005 i 2009. 

Durant la seva carrera ha rebut nombrosos guardons i premis, entre els quals 
destaquen el Nacional de Teatro de 1993 per Sueño de una noche de verano, 
els de l’Asociación de Directores de Escena de 1996 (Romeo y Julieta), de 
1998 (Trabajos de amor perdidos), i accèssit de 2002 (Luces de Bohemia); 
l’Ercilla de 2004 (La tempestad i El chico de la última fila), i de 1996 (Romeo y 
Julieta); el premi Teatro Rojas de Toledo de 1996 (Romeo y Julieta); el de la 
sala Cuarta Pared de 1996 (Sueño de una noche verano); el de Teatres de la 
Generalitat Valenciana de 1994 (Sueño de una noche de verano), el del 
Festival de las Artes de La Habana de 1995 (Sueño de una noche de verano), i 
el premi Lazarillo de 2002 a la trajectòria teatral. 

A banda de la dedicació escènica durant aquests anys, ha desenvolupat una 
activitat pedagògica important, impartint cursos, seminaris, classes i tallers 
d’interpretació, direcció i dramatúrgia en fòrums nacionals i internacionals. A 
més, ha realitzat programes pedagògics teatrals dirigits a alumnes 
d’ensenyament mitjà, escoles de teatre i universitats. 

Professora durant un curs de la RESAD, ha impartit cursos a les universitats de 
Santiago, Complutense, Carlos III de Madrid i Internacional Menéndez Pelayo, 
al Centro Dramático de Aragón i a l’Escuela de Teatro de Baracaldo, entre 
altres. 

Ha estat fundadora i directora de l’Escola de Teatre d’Errenteria (1987-1993) i 
ha dirigit la programació de la sala Niessen de d’Errenteria (1987-1999). El 
2009 va ser nomenada presidenta de l’Asociación de Directores de Escena. 
També ha estat membre del Consejo de Teatro del Ministeri de Cultura i vocal 
del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, i membre dels jurats 
dels premis del Ministeri de Cultura Calderón de la Barca, Nacional de Teatro i 
Nacional de Literatura Dramática. 
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la gira 
 
 
 
Santander, Palacio de Festivales    15-16 de gener  
Logroño,Teatro Bretón     22-23 de gener 
Sevilla, Teatro Lope de Vega    10-14 de febrer 
Zaragoza, Teatro Principal     18-27 de febrer 
Barcelona,Teatre Lliure     2-6 de març 
Valladolid, Teatro Calderón     17-19 de març 
Valencia, Teatre Principal     6-9 d’abril 
Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo  26-29 de maig 
Almagro       22-30 de juliol 

 

 

 

 

més informació http://teatroclasico.mcu.es/ 

 


