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Fitxa artística:  
 

El bosc  
del 13/01/2011  al 6/02/2011 
 
 
Autora: Daniela Feixas  
Director: Ramon Simó 
 
  
Intèrprets: 
Judith: Montse Esteve 
Adela: Daniela Feixas 
 
  
Escenografia: Ramon Simó 
Il·luminació: Quico Gutiérrez 
Música: Joan Alavedra 
Vestuari: Mariel Soria 
Fotografia: David Ruano 
Construcció d’escenografia: ARTS-CÈNICS 
Ajudant de direcció: Soles Velázquez 
Assistent a la direcció: Ricard Soler 
Regidoria i tècnic de funció: Ricard Soler 
Producció executiva: Soles Velázquez 
 
Agraïments: Q-ARS TEATRE, Bitó Produccions, Olalla Calvo, Antonio Sallent, Bar 
Linense i Teatre de Blanes 
 
 
Durada: 1 hora i 38 minuts aprox 
  
 
Una producció de La Troca i ENA (Escena Nacional d’Andorra)  
 
Amb el suport de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) 
 
Amb la col.laboració del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (ConCA) 
 
 
 
Estrena el 13/01/2011 a les 22h  
 
Funcions de dimecres a dissabte a les 22h i diumenges a les 19h  
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Sinopsi: 

  
Una nit, després de dos anys buscant intensament la seva germana petita, la Judith localitza l'Adela 

en una cabana enmig d'un bosc. Aquest encontre suposa un xoc per a l'Adela, que porta una vida 

solitària i mig salvatge i que no confia en les intencions de la seva germana gran. No han sabut res 

l'una de l'altra durant els últims quinze anys, i a mesura que avanci la nit s'adonaran que tampoc no 

en sabien res ni tan sols quan vivien sota el mateix sostre. La trobada servirà per desenterrar la 

veritat, que dorm al cor d'aquest bosc solitari. 
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Sobre l’espectacle:  
 
Solitud, feblesa, desemparament, por: necessitat de companyia.  Aquesta cadena de sensacions pot 
descriure una part  de la vida de qualsevol persona, per més que  no es visqui de manera malaltissa.  
Tots, en algun moment, busquem viure en companyia per allunyar la por, per no sentir-nos tan 
febles ni desemparats davant d’un món que no sempre ens tracta prou  bé.  Moltes vegades, però, 
som nosaltres mateixos que ens tanquem la porta a una possible “salvació”: no sabem si tenim dret 
a destorbar l’altre, si la nostra demanda de companyia serà ben rebuda, si serem capaços de  
suportar un possible fracàs.  La precaució ens condemna, massa vegades, a la solitud, fins i tot en 
un món hipercomunicat com el nostre.  La “bona educació”  ens converteix necessàriament en 
individus independents, capaços de plantar cara al món sols, sense necessitat d’haver de conviure 
en famílies, grups d’amics, comunitats o societats que només són, al cap i a la fi, conjunts 
“operatius”. 

Potser El bosc, de Daniela Feixas, parteix d’aquesta solitud contemporània i de l’impuls que 
tenen els seus personatges d’enfrontar-s’hi, de sortir-se’n, de ser capaces de  reconèixer que es 
necessiten, ni que només sigui per poder recolzar el cap sobre una espatlla humana. El bosc és la 
història d’una tornada, d’un retrobament “voluntari”: la germana gran busca la petita, mira de 
reconstruir una vida perduda, d’apedaçar una relació que potser acabaria donant sentit a alguna 
cosa.  

Daniela Feixas ha triat uns referents i un estil poc habituals en la dramatúrgia catalana 
contemporània. Els seus personatges se situen per sota de la burgesia comuna, per sota –o per 
damunt– de la normalitat del comportament benpensant amb mala consciència, més enllà de les 
emocions quotidianes. La seva capacitat narrativa beu més de la novel·la i del cinema 
contemporanis que no pas d’experiments post-dramàtics o banalitats de teatre comercial 
disfressades.  No li fan por el suspens, ni l’emoció, ni els comportaments patològics, ni el joc amb 
un espectador que busqui reconèixer en els excessos de la seva imaginació alguna cosa de la pròpia 
vida quotidiana. 
 
Ramon Simó 
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Preguntes a l’autora: 
 
Quan decideix esdevenir dramaturga, la Daniela actriu ? 
 
La necessitat d’escriure va sorgir de forma paral·lela a la decisió de ser actriu. El que passa, però, és 
que decidir que volia estudiar art dramàtic i dedicar-me a fer d’actriu va comportar unes 
conseqüències a nivell pràctic (canviar de lloc de viure, estudiar una carrera, etc.), mentre que la 
decisió d’escriure no va provocar tals canvis a nivell extern. La necessitat de fer-ho, però, es va 
rebel·lar amb molta força i, tot i que aparentment la meva energia i dedicació estaven encaminades 
a la interpretació, posava la mateixa atenció i treball en l’escriptura. Era un treball de portes endins, 
però, per a mi, que no compartia amb ningú, fins que vaig decidir escriure teatre i em vaig atrevir a 
compartir-ho. Aleshores el treball va començar a fer-se visible, d’una manera o una altra, però això 
no vol dir que no fes temps que estigués allà.  
 
 
El bosc tracta de l’individualisme que caracteritza la nostra societat. L’Adela arriba a 
aïllar-se desterrant-se al mig del bosc i, una vegada i una altra, les protagonistes 
deixen clar que no es pot confiar en ningú. D’on sorgeix l’obra? Per què esculls un 
thriller per explicar-ho? 
 
Volia escriure sobre la violència i els seus efectes. Aquest va ser el punt de partida d’El bosc: la 
capacitat que té l’ésser humà de fer mal. El que ens diferencia de la resta d’animals és la 
consciència, i això mateix és el que ens fa terriblement malvats, perquè tot i ser-ne conscients som 
capaços de cometre actes d’una violència i d’una maldat que costa, ja no d’entendre, sinó de creure. 
Volia escriure una història on hi aparegués un “monstre”, també. I a la que em vaig submergir en el 
tema i vaig començar a escriure, em vaig trobar amb una realitat pitjor encara que la que jo havia 
imaginat: el binomi víctima – monstre era superat pel triangle víctima – monstre – testimoni. Hi 
ha alguna cosa pitjor que patir un abús (del tipus que sigui), i és el fet que la gent que està al teu 
voltant (família, comunitat, societat, etc.) mirin cap a una altra banda. Crec que no hi ha res pitjor 
que ser abandonat, en el sentit ampli i profund de la paraula. Què passa quan la persona que 
t’hauria de defensar, quan la persona “bona”, la que no és el monstre, mira cap a una altra banda o 
senzillament no fa res? Doncs passa que les llums s’apaguen i et quedes completament a les 
fosques. Això ens deshumanitza, tant a la víctima com al botxí silenciós. I l’obra va d’això. És 
d’aquesta soledat de què parlo, d’aquest individualisme, d’aquest aïllament. Això no vol dir, però, 
que jo pensi que el món és només un lloc terrible i els humans uns éssers malvats i egoistes: som 
això i som tot el contrari, amb tota l’escala de grisos que separa els dos extrems. Malgrat tot, per a 
mi l’obra té un missatge positiu. I tot, el pitjor i el millor, està en els altres. També el millor! 
M’agrada utilitzar una frase de Joe Strummer: “Without people you’re nothing”. Crec que defineix 
perfectament l’ànima d’aquest text. Respecte al fet que formalment l’obra estigui narrada amb 
elements de thriller, crec que no ha estat una elecció a priori, sinó que va venir així, la història es va 
imposar d’aquesta manera. També hi ha molta comèdia. Crec que era una bona manera d’acostar-se 
a un tema tan dur i difícil. Però com he dit, quan estàs connectat d’una manera compromesa amb el 
que escrius, la història es va imposant per ella mateixa, i és bo deixar-se portar perquè llavors 
apareix el risc, i el resultat pot ser un o un altre, però si hi ha risc i compromís, segur que ha valgut 
la pena.  
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L’obra conté referents dels contes clàssics i de pel·lícules de terror o d’intriga. Com 
utilitzes aquests referents? Què t’atrau d’ells? 
 
Crec que l’elecció del bosc (amb tot el simbolisme que conté) com a lloc on desenvolupar aquesta 
història sorgeix de l’inconscient col·lectiu, no dels referents externs que pugui tenir. Per això és un 
referent tant potent i inesgotable utilitzat una i una altra vegada: perquè el seu significat o el que 
simbolitza està molt més enllà de la consciència. Jo no vaig decidir que escriuria una obra que 
passaria enmig d’un bosc solitari per així escenificar la solitud del personatge, no. De fet, en un 
principi la història passava en una ciutat (que d’una manera o altra també és un bosc), però quan ja 
portava un temps escrivint, de sobte el bosc es va rebel·lar com el lloc on s’havia de desenvolupar la 
història, i vaig seguir aquesta intuïció. El títol de l’obra, de fet, quan la vaig acabar, no era El bosc, 
tenia un títol més llarg i enrevessat que no acabava de funcionar. Vaig anomenar-la El bosc de 
manera provisional, mentre esperava trobar un títol millor, però ha quedat. I respecte als referents 
de contes i pel·lícules de terror que constantment utilitzen els personatges, és un element jugat 
justament per construir una manera de comunicar-se dels mateixos personatges: les protagonistes 
són unes germanes que tenen l’hàbit d’explicar-se històries, històries de por, i en citen 
constantment els referents. Això construeix un tipus de personatge i un tipus de relació. La persona 
que en parlar de morts pensa en zombies, és una mena de persona i de personatge, no? Doncs 
aquesta és la Judith, i això defineix la seva personalitat, alhora que li dóna molta comicitat. Que 
siguin unes pel·lícules i no unes altres és una elecció conscient per jugar aquesta comicitat.  I a 
l’Adela, el distanciament de la història, del conte de la Caputxeta, li dóna el distanciament necessari 
per poder explicar, per primera vegada, coses massa íntimes i massa dures com per ser explicades 
sense més. 
 
 
Alhora, però, beus de les fonts gregues : sembles respectar les unitats de lloc, temps 
(gairebé!) i acció. I totes les grans accions s’esdevenen fora d’escena, és a dir, 
s’expliquen. Per què decideixes utilitzar aquesta forma? 
 
Justament, però, jo crec que el més important succeeix a escena: potser el pitjor, el més bèstia, ja ha 
passat, però l’obra ens explica un retrobament, i en aquest sentit tot passa a escena, i gairebé a 
temps real. Aquestes dues germanes es necessiten terriblement per seguir vivint, i en canvi són 
incapaces de mirar-se als ulls i dir-ho. Tenen massa por, i massa ràbia, i massa orgull... És aquí on 
qualsevol podria identificar-se amb elles. Vull dir que potser les seves circumstàncies són molt 
bèsties i molt particulars però, en el fons, en un grau o en un altre, el viatge que fan elles aquesta nit 
qui més qui menys l’ha fet alguna vegada. I la unitat de temps i espai permet realitzar aquest viatge 
molt de veritat, tant per a les actrius com per a l’espectador.  
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Els currículums:  
 

Daniela Feixas   
 

Dramaturga i actriu. Com a dramaturga, s’ha 
format amb José Sanchis Sinisterra, Sergi 
Belbel, Xavier Albertí i Bigas Luna, entre altres. 
És autora de L’últim cigarro (Temporada Alta 
de Girona– Teatre Principal de Barcelona, 
2003-2004), Només sexe (Premi Octubre 
2004, Teatre Gaudí Barcelona 2008), Un lloc 
conegut (Finalista VII Premi de les Arts 
Escèniques de Lleida 2006, Sala Muntaner 
2007) i La dolça Sally (Finalista Premi Born 
2007).  

Com a actriu, ha participat en nombroses produccions, dirigides, entre altres, per Ricard Salvat, 
Juan Carlos Martel, Carme Portaceli, Carol López, Àlex Rigola, Ramon Simó o Manel Dueso. A més 
a més, ha participat en nombroses sèries de televisió i pel·lícules. 

Teatre: 
 
2009  
Matrimoni de David Lescot / Lectura dramatitzada/ Direcció Ramon Simó / Sala Beckett 2009  
Performance 13: Animal negre Tristesa de Anja Hilling  Direcció: Christina Shmutz i  
Frithwin  Wagner.  Workshop. Sala  Obradors Febrer 2009.  
2008 
Un dia, Mirall trencat de Mercè Rodoreda/adaptació de Manuel Molins. Direcció de Ricard Salvat 
Teatre Borràs  
Només sexe  de Daniela Feixas Dir. Juan Carlos Martel Teatre Gaudí Barcelona   
2007    
Un lloc conegut de Daniela Feixas Dir. Carme Portaceli. Sala   Muntaner  
En defensa dels mosquits albins de Mercè Sàrries. Dir. Càrol López Teatre Nacional de Catalunya  
2005    
Santa Joana dels escorxadors de Bertold Brecht. Dir. Àlex Rigola. Teatre Lliure/Gira  
Juli Cèsar de William Shakespeare  Dir.Àlex Rigola. Teatre Lliure/ Gira 
2004    
Juli Cèsar  de William Shakespeare  Dir. Àlex Rigola Teatre LLiure 
L'últim cigarro de Daniela Feixas. Dir. Jacob Torres. Festival Temporada Alta, Girona.Teatre 
Principal 
2003  
Antígona de Jordi Coca. Dir. Ramon Simó. Teatre Lliure.                           
Excés de Neil LaBute. Dir. Magda Puyo. TNC,  
2002   
Titus Andrònic de William  Shakespeare Dir. Alex Rigola.                           
Suzuki d’Alexei Xipenko. Dir. Alex Rigola. Teatre Lliure.  
Woyzeck  de George Buchner. Dir. Alex Rigola. Teatre Romea.  
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2001    
Un tramvia anomenat desig de Tennesee  Williams. Dir. Manel Dueso. Teatre Romea.  
2000  
Titus Andrònic de William Shakespeare. Direcció: Àlex Rigola.Teatre Lliure.   
 
1999    
La màquina d'aigua  de David Mamet.  Dir. Àlex Rigola. Festival de Sitges. Sala Beckett. 
Peep Show Verona Adaptació de Romeo i Julieta de W.Shakespeare de Rafel  Duran. Direcció: 
Rafel Duran. Grec. Artenbrut.  
1998   
Susie de Carol López ,Premio Mª Teresa de León. Dir.Carol López. La Cuina, 1998-99 
Así que pasen cinco años de Federico García Lorca. Dir. Joan Ollé. Grec,1998. Festival de Otoño, 
1998. Mercat de les Flors, 1998-99 
1997   
Ricard III de Carmelo Benne. Dir. Ramon Simó. Teatre Adrià Gual. 
1996   
A la Meta de Thomas Bernhard. Dir. Xavier Albertí. La Cuina.  
 
Televisió:  
 
El cor de la ciutat (Temporada 08/09)  
Redes. Capítol: Maximizadores. Direcció: Andrew Tarbet Desembre 2009 
Redes. Capítol: La monogamia. Direcció: Andrew Tarbet Desembre 2008 
L’un per l’altre   Direcció: Pep Anton Gómez. 2005, TV3 
Pagats per riure.  Direcció: Agustí vila. 2001, TV3 
Plats bruts. Direcció: Joel Joan. 2001, TV3                       
 
Cinema: 
 
La Mosquitera Direcció Agustí Vila/ Llargmetratge   2009  
Rodilla  Direcció: Juanjo Giménez Curtmetratge Canal + / Febrer 2009 
Excuses.  Direcció: Joel Joan   
El mensaje de Acacio.  Direcció: Albert Planell i Eduardo Laplaza. Curtmetratge. Festival de Sitges, 
1996 
Spleen de Rafa Ruiz. Direcció: Rafa Ruiz. Curtmetratge 
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Ramon Simó 
 
 

Nascut a Tarragona, 1961. Director i escenògraf teatral. Llicenciat en 
Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. 
Professor de les especialitats d’Interpretació i Direcció Escènica de 
l’Institut del Teatre de Barcelona (grau i postgrau), en el qual va 
desenvolupar durant tres anys (1989-91) el càrrec de Cap del Centre 
d’Investigació, Documentació i Difusió (CIDD). 
Director Artístic de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega en les 
edicions de 1996-97-98. 
Ha format part del Consell Assessor del Teatre Nacional de 
Catalunya (Comitè de Lectura) entre els anys 1999 – 2006. 
Cap d’Especialitat de Direcció i Dramatúrgia de l’Institut del Teatre 
2005-2008. 
Com a director i escenògraf, ha desenvolupat la seva activitat 

artística tant en el teatre públic –diversos muntatges produïts pel Centre Dramàtic de la 
Generalitat, el Teatre Nacional Catalunya, Centro Dramático Nacional i coproduccions amb d’altres 
Institucions i Festivals com en el privat – El Teatro Fronterizo-, Sala Beckett, Focus, CIRTA i altres 
companyies i grups musicals. 
Pel que fa a la direcció i escenografia d’esdeveniments, ho ha fet habitualment amb Benecé 
Produccions. 
Com a intèrpret, ha estrenat quatre espectacles amb el quintet Lisboa Zentral Cafè i ha 
enregistrat el disc Almanac. 
Ha publicat assajos sobre teatre (La Retòrica de l’emoció; Stanislavski. La tècnica de l’actor), 
articles ( El Público, (Pausa.), El Viejo Topo, Escena...) versions d’obres (Lo canonge Ester 
Convidafestes; Jordi Pere Cerdà: Quatre dones i el sol) i ha prologat i editat diverses obres,entre 
les quals el pròleg a l’edició catalana del Teatre Complet de Samuel Beckett.   
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Montse Esteve 
 
Teatre: 
2010 
El berenar d’Ulisses, d’Enric Nolla. Dir: 
Magda Puyo. Sala Beckett 
 
2009  
Lectura dramatitzada Entremès burlesch 
de dos estudians que.s veu son modo de 
puseir y sun engeni d’autor anònim. 
Direcció de Xavier Albertí. Fundació teatre 
Romea. 
La corte del faraón temporada al teatro de 
la abadia de Madrid. Gira per España. 
 

2008  
La corte del faraón direcció de Xavier Albertí. Dramatúrgia de Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí. Sala 
Muntaner i Cia. La reina de la nit. 
 
2007 
Tot assajant Pitarra. Direcció de Xavier Albertí. Text de Lluïsa Cunillé. Teatre Lliure. 
 
2006 - 2008 
Crónica sentimental de España. Espectacle musical de Xavier Albertí amb textos de Vázquez 
Montalbán. Direcció de Xavier Albertí. Teatre de Salt, Festival Temporada Alta 2006 i sala 
Muntaner de Barcelona. Teatro de la Abadia de Madrid. Gira per Espanya i Catalunya. Sala El 
sotano de La Habana. (Cuba) Juny 2009.Festival FIBA de Buenos Aires teatro Sanmartin (octubre 
2009) 
 
2005 
P.P.P. Direcció de XavierAlbertí. Dramatúrgia de Lluïsa Cunillé. Espectacle sobre Pier Paolo 
Pasolini. Teatre Lliure. 
 
2005 
El professional. Direcció de Magda Puyo. Teatre Nacional . 
 
2004 
Flechas del ángel del olvido. Text i direcció de José Sanchis   Sinisterra .Sala Beckett. 
Estetic Paradise. Direcció de Carol López. Text de Victòria Szpunberg. Sala Beckett. 
 
2003 
Les troianes / 11 de setembre.  Direcció de Ramon Simó. Teatre Nacional de Catalunya. 

 
2002  
La dama enamorada. Direcció de Rafel Duran. Teatre Nacional de Catalunya.Gira per Catalunya. 
Fedra + - Hipòlit. Direcció de Magda Puyo. Teatre lliure. 
La comèdia dels errors. Direcció Helena Pimienta. Teatre Nacional de Catalunya 
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Sala Beckett/Obrador  
Internacional de Dramatúrgia 
 
Alegre de Dalt 55 bis  
08024 Barcelona 
www.salabeckett.cat  
 
info@salabeckett.cat  
premsa@salabeckett.cat  
 
 
segueix-nos també al facebook  
 
 
 
Espai subvencionat per:  
 
 

                            
 
 
 
 
Amb el suport de:  
 
 
 
 
                    
 

                                       
 
 
 
 
 

              


