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Montjuïc– del 16 d’abril al 17 de maig 

Frank V (opereta d’una banca privada) 
de Friedrich Dürrenmatt música original Paul Burkhard 
versió Sergi Belbel i Arnau Tordera direcció Josep Maria Mestres 
 

 

intèrprets 

Laura Aubert Frieda, Franziska / Enric Arquimbau Häberlin / David Bagés 
Egli / Eduard Farelo Frank V / Mónica López Ottilie / Miquel Malirach 
Kappeler / Xicu Masó Böckmann / David Moreno Heini, Herbert / Ferran Rañé 
Schlumpf, president / Albert Ribalta Schmalz / Arnau Tordera Guillaume / 
David Verdaguer Paüli 

Obeses Arnau Burdó teclats / Jaume Coll baix / Maiol Montané bateria i 
percussió / Arnau Tordera veu i guitarra 
 

 

versió del text Sergi Belbel / versions musicals i cançons Arnau Tordera / 
escenografia Pep Duran / vestuari Nina Pawlowsky / caracterització Toni Santos / 
il·luminació Raimon Rius (a.a.i.) / so Jordi Bonet i Roc Mateu / coreografia Montse 
Colomé 
 

 

ajudant de direcció Israel Solà / ajudant d'escenografia Laura Clos 'Closca' / ajudant 
de vestuari Nídia Tusal / treball de veu Dolors Aldea / repetidor Arnau Burdó / 
alumna en pràctiques de vestuari de l'Institut del Teatre Caterina Bonet / alumne en 
pràctiques de direcció de l'Institut del Teatre Xavier Morató 

construcció d’escenografia Jorba-Miró / confecció de vestuari Dress-Art, Epoca, 
Giordano, Sastreria Alfaro i Goretti 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments Grup Mémora 
 

 

espectacle en català / sobretitulat en castellà i anglès el dissabte a les 21h. a partir del 
25/04 / durada aproximada 2h. 10’ sense pausa 

24/04 funció accessible amb sobretítols per a persones amb discapacitat auditiva i 
audiodescripció per a persones amb discapacitat visual / 26/04 col·loqui amb la 
companyia després de la funció / seguiu #frankv al twitter 

horaris de dimarts 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€ dimecres i dissabte a la tarda (dies de l'espectador) / 15€ tarifa última fila 
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Aliança entre Josep Maria Mestres i Sergi Belbel per portar a escena un text 
imprescindible de Friedrich Dürrenmatt més actual que mai. Amb un 
repartiment de luxe i els Obeses a la part musical, encapçalats per Arnau 
Tordera. Una devastadora comèdia musical sobre la banca en versió òpera 
rock. 

Com si fos un rei shakespearià, Frank V és l'hereu d'un banc que ha portat la 
seva família des de fa generacions. Ell i la seva dona, l'Ottilie tenen bons 
motius que els justifiquen a l'hora de cometre-hi tota mena d'atrocitats.  

Les males entranyes de la banca i el capitalisme, posats en evidència amb 
música, humor i mala bava. 

Hi ha tres versions d'aquesta comèdia de Friedrich 
Dürrenmatt, escrita tres anys després de Der Besuch der 
alten Dame [La visita de la vella dama].Tot i que l'autor la 
considerava una de les seves millors peces, no la va rebre 
així el públic i la crítica. El 1959, després d'estrenar-se a 
Zurich amb un cert escàndol, se'n van fer molt poques 
funcions. El 1960 se'n va publicar una versió breument 
revisada i el 1964 es va decidir remuntar-la a Bochum, amb 
moltes modificacions de text per part de l'autor, que en va 
suprimir algunes cançons. Però l'espectacle va ser suspès 
pel teatre quan portaven quatre setmanes d'assaig. L'última 
revisió, per a la publicació de les 'Obres completes', el 

1980, en va canviar radicalment el final però no l'esperit. El fracàs als teatres de 
parla alemanya es va veure compensat per l'èxit a França i també als països de 

l'Est, on va ser entès com una paràbola dels 
mals del capitalisme.  

Frank V es va presentar al Centro Dramático 
Nacional el 31 de gener del 1989 en un 
muntatge dirigit per Mario Gas en una versió 
de Feliu Formosa, amb l’assistència de l’autor. 

 

 

 

 

més informació http://elpais.com/diario/1989/01/25/cultura/601686007_850215.html 
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Una banca privada gestionada per una colla de gàngsters que tenen com a 
únic principi estafar els clients, celebra el funeral del seu màxim dirigent. A 
partir d’aquí pretenen forçar la fallida de l’entitat bancària i liquidar l’organització 
per tal que l’Estat es faci càrrec del deute acumulat i així poder gaudir dels 
guanys adquirits durant anys i anys d’estafes i crims. Ens sona, oi? Doncs així 
comença Frank V. 

Estrenada l’any 1959, les crítiques no es van fer esperar, és clar: criticar la 
integritat de la banca… a Suïssa?! Els dards de Dürrenmatt però, no anaven 
adreçats només a la banca. El món dels negocis, el poder econòmic global i, de 
retruc, el polític, també eren al punt de mira de l’autor. 

Frank V (opereta d’una banca privada) és una comèdia bufa i una tragèdia 
fosca, tot alhora. Dürrenmatt la va concebre com una paràbola satírica sobre el 
poder mortífer del diner. Avui però, a la llum dels esdeveniments dels darrers 
anys, a estones ens pot semblar gairebé una peça mestra de “teatre-
document", la qual cosa diu molt poc a favor de la nostra evolució com a 
individus i com a societat. 

Crec que avui Dürrenmatt se’ns revela com un clàssic clarivident i 
inqüestionable: per l’elegància de la seva teatralitat, perquè sap emocionar-nos 
i fer-nos riure a la vegada (literalment!), perquè s’endinsa en terrenys molt 
foscos de l’ànima humana… Però sobretot perquè, més enllà de la sàtira, 
sempre hi brilla l’autoritat moral amb què dibuixa els seus personatges: uns 
éssers immersos en situacions en què han d’escollir entre una vida on trobaran 
amor i honestedat i el diner, i l’esperança d’enriquir-se. I gairebé sempre fan 
l’elecció equivocada. 

“Vivim, per desgràcia, en un estat de dret. Ens caldria un estat de corrupció 
generalitzada o una situació de gran desequilibri social per exercir bé la nostra 
professió”, es lamenta un dels directius de la Banca Frank. Avui hem arribat a 
un punt que sentir això ens provoca la rialla, però també ens fa molt mal a les 
orelles, a l’esperit, a la consciència… i als bemolls! 

És per això que començarem per dir-vos-ho cantant! Perquè no volem que 
ningú ens esguerri la festa. Perquè “qui canta els seus mals espanta” i 
nosaltres no volem tenir por dels taurons, ni volem ser com ells. No volem ni 
assemblar-nos-hi. Ni per tot l’or del món! 

Cantarem perquè Dürrenmatt ens ho ha proposat, perquè hem tingut la sort de 
poder comptar amb l’Arnau Tordera i els Obeses, i perquè tots plegats ens hi 
hem llançat de cap. Sense por. 

Josep Maria Mestres 
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En una ocasió, l'escriptor i dramaturg suís Friedrich Dürrenmatt va dir que, 
segons el seu parer, hi havia tres tipus d'escriptors: els que només parlen d'ells 
mateixos, els que parlen de la societat, i els que només parlen a través 
d'exemples, de paràboles i de metàfores. Ell, com Kafka, Beckett o Musil, diu 
pertànyer al tercer grup. Tot i compartir, en els seus inicis, uns gustos i 
interessos molt propers als de Brecht i el seu teatre social i polític amb fort 
contingut ideològic, ben aviat se'n desmarca i emprèn una carrera personal, al 
marge de modes i etiquetes, però gairebé sempre amb la ironia, l'humor àcid i 
la sàtira com a nucli de totes les seves obres. Dürrenmatt fuig del pamflet i del 
didactisme. No pretén influir en les vides dels seus espectadors. Però totes les 
seves obres estan absolutament connectades amb les convulsions del seu 
segle i són un retrat d'afilada precisió de la realitat del seu temps. 

Si bé molts analistes han qualificat la seva obra Frank V (opereta d'una banca 
privada) com una sàtira del sistema bancari, en realitat, amb aquest divertit i 
àcid retrat d'una família de banquers sense escrúpols, Dürrenmatt va més enllà 
i ens presenta una autèntica paràbola de tota la societat contemporània. El 
poder, l'ambició, la desmesura i l'amoralitat de les altes esferes, representades 
pel matrimoni Frank–Ottilie, tenen com a contrapunt tota una galeria de 
personatges que van des dels encarregats fins als empleats i aprenents del 
banc i que representen totes les capes socials. De la mordacitat de l'autor, 
ningú no se n'escapa. Tots nosaltres hi som representats. 

En un moment en què el nostre present i el nostre futur ("on som", "cap on 
anem") està, irremissiblement, en mans de la banca (o, dit d'una manera més 
genèrica, dels interessos dels poderosos), pot ser revelador revisitar aquesta 
obra dramàtica i musical que parla del nostre passat immediat (està escrita el 
1959) per conèixer bé uns personatges que són els avis o els pares dels 
banquers d'avui dia, i l'actuació dels quals és, diguem-ho sense embuts, 
moralment més que dubtosa. Sempre va bé saber "d'on venim". I així potser 
ens adonarem que, malgrat el mig segle i escaig de diferència, ben poques 
coses semblen, malauradament, haver canviat.  

Sergi Belbel 
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una comèdia i una tragèdia 

“La comèdia és el gènere que retrata millor el present. És incòmoda però 
necessària. Als tirans d’aquest planeta no els afecten les obres dels poetes, les 
seves elegies els fan badallar, els cants heroics els sonen com ridículs contes 
infantils, les salmòdies religioses els fan adormir; només els fa por una cosa: la 
burla.” Friedrich Dürrenmatt (Anmerkungen zur Komödie, 1952) 

“La tragèdia pressuposa culpa, desesperació, mesura, visió i sentit de la 
responsabilitat. En els tripijocs del nostre segle (XX), en aquest últim ball de la 
raça blanca, no hi ha culpables ni tampoc queden responsables. Ningú no ho 
ha volgut fer i ningú no en té la culpa. Tot passa sense més ni més. Tot acaba 
arrossegat, com restes enganxades en un rasclet. La nostra culpa és 
col·lectiva, estem protegits junts pels pecats dels nostres pares i dels pares 
dels nostres pares. Només som els plançons dels nostres ancestres. Vet aquí 
la nostra desgràcia, no la nostra culpa: la culpa només existeix com una fita 
personal, com a acció religiosa. Per tant, només ens podem veure reflectits en 
la comèdia. [···] La tragèdia encara és possible, encara que no sigui una 
tragèdia pura. Podem extreure la tragèdia de la comèdia, fer-la aflorar com un 
moment terrible, com un abisme que se’ns obre sota els peus, com passa a la 
majoria de les tragèdies de Shakespeare, que són comèdies que emanen un 
alè tràgic.” Friedrich Dürrenmatt (Theaterproblemen, 1955) 

“Segons Beda Allemann la mort de l’heroi ja no és possible, ‘ja que el pathos 
amb què s’anuncia ja no té la més mínima credibilitat per a nosaltres’, […] per 
tant, la solució de Dürrenmatt és ‘substituir la mort heroica per la mort en mans 
del botxí’. […] Dürrenmatt va ser fidel en essència a aquest principi durant la 
seva carrera, tot i que en les seves últimes peces va substituir l’execució per 
l’assassinat, amb mecanismes que exploraven el llenguatge de la novel·la 
negra. A l’opereta mafiosa Frank V, s’hi assassina a mansalva, com en un pulp-
novel. L’efecte és sempre el mateix: el públic no reacciona amb consternació 
tràgica davant de l’assassinat, al contrari, es relaxa i es diverteix quan un 
personatge és eliminat. [...] Com a les novel·les de detectius o al cinema negre, 
on ningú s’atura a pensar en empatitzar amb la víctima obligada, perquè 
l’atenció se centra en capturar i eliminar l’assassí, així funciona la mort en l’obra 
de Dürrenmatt. Els assassinats en massa del dramaturg Dürrenmatt responen 
a motius similars als de la renúncia de Brecht al requisit de representar la mort 
en escena. En paraules de Dürrenmatt: ‘només responem davant de la 
comèdia’. Una comèdia –és clar– que sap què fer-ne, dels cadàvers.” Hans 
Mayer (Über Freidrich Dürrenmatt und Max Frisch) 
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grotesca, paròdica i musical 

”El grotesc és una estilització extrema, un retrat immediat capaç de qüestionar 
el present, de glossar-lo, sense ser un reportatge o l’anàlisi d’una tendència. El 
teatre de Dürrenmatt no el té per objectiu, li serveix només d’instrument per 
reflectir el present. No intenta fer un retrat precís, no busca “la imitació” en el 
sentit més tradicional, sinó més aviat confrontar el públic amb la realitat de la 
seva època oferint-li jocs grotescs, models recargolats de la realitat, xocants, 
que generen rebuig i horror, que escandalitzen, però que alhora funcionen com 
el seu propi negatiu.” Jan Knopf (Friedrich Dürrenmatt) 

“Amb la música s’exclou l’acció dramàtica de tot àmbit realista, ja que tot allò 
que passa a l’escenari confirma i remarca el caràcter de joc propi del teatre. Tot 
allò que a partir del text podria ser insuportable es torna suportable precisament 
gràcies a la música. […] Suportable no només perquè així s’aconsegueix que 
allò que sembla difícil de digerir s’assumeixi amb facilitat, sinó que la música 
poetitza aquest món absurd. […] La música converteix l’absurd en alguna cosa 
teatralment real. [...] Dürrenmatt es negava a considerar aquesta obra com una 
paròdia. Quan la defineix com una òpera pensa en l’òpera tradicional, que 
mostrava les escenes més inversemblants i deixava que els llibretistes es 
prenguessin totes les llicències, per deixar que passés l’impossible. Dürrenmatt 
se sent proper a aquests llibretistes perquè exploten una de les possibilitats 
originals que ofereix el teatre: mostrar en un món fictici situacions 
essencialment tràgiques. […] Un propòsit que es relaciona bé amb l’estil 
exagerat i grotesc, ja que quan no es desconfia de la ficció, quan es juga 
lliurement amb la fantasia, neix sempre alguna cosa nova que que gairebé no 
ens atrevim a invocar: el gran teatre, que Dürrenmatt volia recuperar per a 
l’escena contemporània.” Hugo Loetscher (Über Friedrich Dürrenmatt) 

amb herois shakespearians 

“M’interessava –diu Dürrenmatt– traslladar les possibilitats del teatre isabelí a 
un escenari actual, és a dir, plantejar-me una dramatúrgia que presentés 
conflictes profunds en cadena, l’un rere l’altre: instigar els fills contra els pares, 
mostrar un amant obligat a assassinar la seva estimada, etc.”. Així resulten els 
herois de l’obra, com si fossin cites d’un món shakespearià que intenten 
desesperadament adaptar-se a una època nova sense adonar-se que no és 
nova, si més no en el món de l’empresa.” Jan Knopf (Friedrich Dürrenmatt) 

“La idea d'un banquer gàngster té precedents ja a 'Die Dreigroschenoper' 
[L'òpera dels tres rals], però Dürrenmatt va negar sempre haver partit de la 
peça de Brecht. Ell deia que s'havia inspirat en els drames històrics de 
Shakespeare: 'En Shakespeare es tracta de la història d'una monarquia; aquí 
es tracta de la història d'una empresa. En tots dos casos la gent està  
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classificada, jerarquitzada. Frank V és un mal banquer, tal com Ricard III és un 
mal governant: tots dos són monstres, tots dos són criminals'. Philippe Wellnitz 
(Le théâtre de Friedrich Dürrenmatt) 

a la fi d’una època 

“El 1948 Dürrenmatt va veure a la televisió alemanya com un gran empresari, 
participant en un debat sobre el clima empresarial d’aquell moment, refusava la 
possibilitat d’implantar al món de l’empresa els principis de la democràcia, i 
com aconseguia que, d’alguna manera, tothom li acabés donant la raó. 
Democràcia i empresa, és a dir el sistema capitalista, el mercat lliure, es 
contemplen com a conceptes oposats. L’economia és un impediment per a la 
democràcia. Aquest és el rerefons de Frank V.” Jan Knopf (Friedrich Dürrenmatt) 

“La cinquena generació d’aquesta saga de banquers és la més desgraciada, 
desposseïda de la grandesa pretèrita d’aquesta rendible banca mafiosa. 
Aquests sapastres ja no saben delinquir, perquè són d’una altra època, sense 
capacitat creativa, imitadors dels mètodes dels seus ancestres, i se sorprenen 
després de fracassar. Perquè són uns perdedors, superats per dos sapastres 
joves que s’han aprofitat del moment més propici per quedar-se el negoci. 
Aquests no són fets a l’antiga –uns artesans de l’ofici-, uns diletants, sinó 
mafiosos adaptats a un món modern i tecnificat. Inventen un estil nou, la nova 
objectivitat del sapastre, ja no són només “honestos”, sinó “rematadament 
honestos”; el delicte es comet dins del marc de la legalitat vigent.” Hugo 
Loetscher (Über Friedrich Dürrenmatt) 

“Hem de repensar el significat d’individu i d’Estat, amb què ens hem de 
conformar i en contra de què hem de resistir en la nostra parcel·la de llibertat. 
El món no ha canviat tant per les revolucions polítiques que ha passat, com se 
sol argumentar, sinó per l’explosió demogràfica de la humanitat, per l’ineludible 
adaptació a les màquines, per la transformació obligada de les pàtries en 
estats, del poble en massa, de l’amor a la pàtria a la fidelitat a l’empresa.” 
Friedrich Dürrenmatt (Mannheimer Schillerrede, 1958) 



 

temporada 2014/2015 www.teatrelliure.cat 9

 

activitats a l’entorn de Frank V 

Àgora Lliure – UPF 
dilluns 13 d’abril / Montjuïc – Espai Lliure 
entrada lliure – aforament limitat 

18h. projecció del documental Der Banker: Master of the Universe 
[Confessions d’un banquer], de Mark Bauder. 

 Un extreballador d’un banc alemany explica, des de l’actual 
moment econòmic, l’evolució de la banca i de l’economia de les 
últimes dues dècades. 

19:30h.  debat sobre Banca i ètica. 
Després de la projecció del documental, obrim un debat amb 
Xavier Puig (professor titular del departament d’Economia 
Financera i director de programes de banca a EADA) i Fernando 
Guirao (professor de l’Institut Jean Monnet. de la UPF) per 
dilucidar si la voluntat d’unir la banca i l’ètica no genera una 
paradoxa irresoluble.  

Fernando Guirao és Catedràtic Jean Monnet d’Història des del 1995 (Catedràtic JM 
ad personam des del 2013) al Departament d’Economia i Empresa de la Universitat 
Pompeu Fabra, affiliated professor de la Barcelona Graduate School of Economics i 
professor associat a l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives; membre de 
l’European Union Liaison Committee of Historians (grup d’historiadors que assessoren 
a la Comissió Europea) i del consell editorial del Journal of European Integration 
History (l’única revista internacional d’aquest camp) des del 1996. Doctor en Història i 
Civilització per l’Institut Universitari Europeu (Florència, 1993). Ha estat 
investigador/professor visitant a la London School of Economics i a les universitats 
d’Oxford i Nacional de Seül. Principals publicacions (llibres): (ed.), Alan S. Milward and 
Contemporary European History: Collected Academic Reviews, Londres [Routledge] 
(2015, en premsa); (ed.), Alan S. Milward and a Century of European Change, Londres 
[Routledge] 2012; (coautor) Democrazie. L’Europa meridionale e la fine delle dittature, 
Milan [Mondadori] 2010; i Spain and the Reconstruction of Western Europe, 1945-57. 
Challenge and Response, Londres i Nova York [Macmillan/St. Martin’s Press] 1998. 
Actualment lidera els projectes següents: “Teaching ‘Europe’ to enhance EU cohesion: 
European integration as a subject of study in secondary school education in the 28 
member States”, projecte Erasmus+; “Economia Aplicada i Història Econòmica”, grup 
consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya; “History matters! Learning from 
the past in times of crisis”, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency i 
“Why the EU?” a Massive Open Online Course (MOOC), projecte de l’AGAUR.  

més informació http://www.econ.upf.edu/en/people/onefaculty.php?id=p275 
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Xavier Puig i Pla és Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat de Barcelona (UB) i professor titular a la Universitat Pompeu Fabra al 
Departament d’Economia i Empresa. Director dels programes In-company de banca i 
finances de la UPF-Barcelona School of Management. Ha estat director de l’Escola 
Universitària de Ciències Empresarials de la UPF durant el curs 1999/00 i sotsdirector 
entre el 1996 i el 1999. La seva trajectòria professional va començar al Perú, a la 
Universidad del Pacífico; a Venezuela, al departament financer de FORD MOTORS i a 
Puerto Rico, com a consultor del Govern Federal de los EUA, a través de l’EDA, 
assignat al govern de Puerto Rico. A l’Estat espanyol ha treballat de cap del 
departament de finances corporatives a B&T Sociedad de Valores y Bolsa i a EADA, 
com a director del departament de programes de banca. Actualment és soci i conseller 
de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA i vicepresident de CAT PATRIMONIS SIMCAV, 
S.A., una societat d’Inversió que cotitza al MAB. És autor de diversos articles, de llibres 
i de capítols sobre temes d’empresa en general, i més particularment de temes 
financers. Ha estat ponent en conferències, cursos i seminaris a l’Estat espanyol, a 
Tunis, Mèxic, l’Uruguai, Rússia, Suècia, Portugal, Bòsnia, Cuba, Argèlia i Xile, entre 
altres països. Destaca finalment la seva presència pública i la participació en 
entrevistes per a televisió a TVC, Barcelona TV o la Sexta, per tractar temes 
relacionats amb la crisi bancària, els mercats financers i/o productes, entre altres 
temes d’actualitat. 
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l’autor 

Friedrich Dürrenmatt 
Konolfingen, 1921 – Neuchâtel, 1990 

Dramaturg i narrador suís en llengua 
alemanya, i també dibuixant i pintor. Fill 
d’un pastor protestant, va estudiar teologia 
i filosofia a Berna i Zuric. Va començar a 
treballar com a dibuixant, grafista i crític 
de teatre. S’inicia en l’escriptura teatral 
amb Der Knopf. (1942) i Es steht 
geschrieben. (1946), una peça sobre els 
anabaptistes. Seguiran Der Blinde (1948); 

Der Turmbau zu Babel (1948) i Romulus der Grosse (1949) sobre la caiguda de 
l’Imperi Romà i la inutilitat de l’heroisme; Die Ehe des Herrn Mississippi (1952), una 
comèdia satírica i paròdica sobre la impossibilitat de canviar la natura humana; Ein 
Engel kommt nach Babylon (1953), on un àngel porta a Babilònia, com a regal del 
cel, una jove que ha de pertànyer al més pobre dels captaires, però tots refusen 
fer-se captaires per ella, i Herkules und der Stall des Augias (1954). 

El 1956 estrena Der Besuch der alten Dame, una ‘comèdia tràgica’ en què els 
habitants d’una població empobrida veuen la possibilitat d’enriquir-se per mitjà de 
l’assassinat d’un dels seus conciutadans, del qual la “vella dama” del títol, un amor 
seu de joventut, es vol venjar. Aquesta peça va significar la seva consagració com 
a dramaturg, i el va fer guanyar el premi Schiller a Mannheim aquell mateix any. El 
1964, Bernard Wicki en va estrenar una versió cinematogràfica, i el 1971 Gottfried 
von Einem una d’operística. Poc després estrena amb poc èxit a Alemanya Frank 
der Fünfte (1959), i posteriorment Die Physiker (1962), on presenta un científic 
genial que es fa passar per boig i s’amaga en un manicomi per protegir el món de 
les conseqüències dels seus descobriments. Seguiran Der Meteor (1966), Urfaust 
(1970), Die Wiedertäufer (1967), König Johann (1968), Play Strindberg (1969), 
Porträt eines Planeten (1971), Der Mitmacher (1976), Die Frist (1975) i finalment 
Achterloo (1983). 

Dürrenmatt escriu també novel·les, algunes d’elles policíaques, i teatre radiofònic, 
a banda d’escrits teòrics i adaptacions de teatre, especialment de Shakespeare i 
de Strindberg. Diverses peces seves han estat adaptades al cinema. A les 
acaballes de la seva vida, el 1990, va signar dos discursos famosos, un en honor 
de Václav Havel, ‘Die Schweiz, ein Gefängnis?’ [Suïssa una presó?], i l'altre en 
honor de Mikhaïl Gorbatxov, ‘Hoffnung de Kant [Esperança de Kant].  

 

més informació http://www.bundesmuseen.ch/cdn/ 
http://www.press.uchicago.edu/books/durrenmatt/index.html 
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el director 

Josep Maria Mestres 
Calaf, 1959 

S’inicia al teatre a l’edat de 6 anys. Durant la 
infantesa i l’adolescència intervé en múltiples 
aventures escèniques a l’Agrupació Teatral de 
Calaf. Estudia Ciències de l’Educació a la 
Universitat de Barcelona, i es llicencia en Pedagogia 
Terapèutica (1976/80). Després de treballar durant 
dos anys en l’àmbit de la pedagogia, entra a l’Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona, i es gradua 
en Interpretació l’any 1985. 

Posteriorment treballa com a ajudant de direcció 
amb Pere Planella i Josep Montanyès a Zitzània 

Teatre, el Teatre Lliure, el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, on 
també li encarreguen una ajudantia amb Jerôme Savary… El 1988 s’estrena en 
la direcció d’escena amb Fantasio d’Alfred de Musset. Vinculat a Zitzània fins al 
1999, és també membre fundador de la companyia Kràmpack (1994/97) i de 
l’Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que dirigeix i 
gestiona des de la seva creació l’any 1990, fins al 2000. Ha guanyat nombrosos 
premis per la seva labor escènica. 

D’entre els seus últims muntatges, destaquem La cortesía de España, de Lope 
de Vega, i M.A.R.I.L.U.L.A., de Lena Kitsopolou (2014); Dispara / Agafa Tresor 
/ Repeteix, de Mark Ravenhill i Llibertat!, de Santiago Rusiñol (2013); 
Senyoreta Júlia, de Patrick Marber, a partir d’August Strindberg (2012); 
Purgatorio, d’Ariel Dorfman i Un mes al camp, d’Ivan Turguénev (2011); Duda 
razonable, de Borja Ortiz de Gondra, Almuerzo en casa de los Wittgenstein 
(Ritter, Dene, Voss), de Thomas Bernhard i Nit de Reis, de William 
Shakespeare (2010). 


