
Disseny: Enric Jardí

Espai subvencionat per: Amb la col·laboració de:

Altres activitats

12/06/2012
Taula rodona: L’exili a escena
Lloc: Museu d’Història de Catalunya
Hora: 18.30h
 
L’acte comptarà amb la participació de 
Jordi Vila-Abadal, Josep M. Bricall, 
Anton Tarradellas i Ivan Fox i serà moderat 
per Jordi Palou-Loverdos
 
Organitzen: Memorial Democràtic 
i Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramatúrgia

Proper espectacle

El Principi d’Arquimedes
—— de Josep Maria Miró i Coromina
—— del 04/07/12 al 29/07/12 

VII Obrador d’estiu 2012
—— del 7 al 14 de juliol de 2012, a Barcelona

—— Amb April De Angelis, Neil LaBute, 
Andrés Lima, Pau Miró, Pierre Notte, 
Marc Rosich, José Sanchis Sinisterra 
i Simon Stephens

Més informació a www.salabeckett.cat

Segueix-nos a Facebook 
i Twitter @salabeckett

La balada dels històrics anònims
Horaris
Dimecres (dia de l’espectador) a les 22 h  
Preu especial: 10 €
De dijous a dissabte a les 21.30 h
Diumenge a les 18.30 h
Preu: 18 € 

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 
Catalunya Caixa i Telentrada 
Telèfon: 902 10 12 12
www.telentrada.com

Sala Beckett/
Obrador Internacional 
de Dramatúrgia 
Carrer Alegre de Dalt, 55 bis 
08024 Barcelona 
Telèfon: 93 284 53 12
Fax: 93 219 79 27 
info@salabeckett.cat 
www.salabeckett.cat 

Metro: línia 4 (Joanic o Alfons X)
Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 
74, 92, 114, 116 
Parades de Bicing més properes: plaça 
Rovira, plaça Joanic, carrer Secretari Coloma 
(entre carrers Providència i Legalitat) i carrer 
Balcells (amb carrer Secretari Coloma) 

Servei de bar i cafeteria
Del 07/06/2012 al 24/06/2012

Traducció d’Ivan Fox
Direcció: Julie Annen
Amb Ivan Fox i Anton Tarradellas 

Una coproducció de Ça t’as vu! Productions 
i La Charge du Rhinocéros

La balada dels
històrics anònims
—— d’Ivan Fox 
i Anton Tarradellas



Presentació

Abril del 1939. Al final de la guerra civil, un 
home pren el camí de l’exili carregat amb 
una relíquia preciosa: el cor embalsamat de 
Francesc Macià. 
Uns mesos més tard esclata la segona guerra 
mundial i, amb ella, l’interminable processó de 
milers i milers de refugiats. L’home travessarà 
llavors Europa amb el seu fotut paquet, a peu, 
en tren, en cotxe, fent passar la relíquia per un 
assortiment de formatges. D’Espanya a Bèlgica 
passant per França i Suïssa, en el camí del cor 
d’en Macià s’hi creuaran altres destins: els de 
celebritats del moment fugint de la puixança 
del feixisme i els de ciutadans anònims que, 
encarant el conflicte del segle XX, li confiaran 
la decisió que han pres: resistir o fugir.
Ivan Fox i Anton Tarradellas tenen tots dos 
una forta afinitat amb el tema. El primer és 
descendent d’anarquistes republicans que 
van combatre el feixisme durant els quaranta 
anys de la dictadura. Anton Tarradellas, per la 
seva banda, és el nét de l’home que va portar 
la relíquia a través d’Europa durant aquests 
quaranta anys i que va acabar esdevenint, a 
més a més, president de la Generalitat: Josep 
Tarradellas. Aquesta és la raó per la qual han 
tingut accés, entre altres, a l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas, que els ha permès de desenterrar 
algunes anècdotes oblidades dels temps de 
l’exili: de les més fortes a les més estranyes, 
divertides, emocionants...  
Aquestes històries arreplegades, ajuntades, 
com un trencaclosques que va prenent forma a 
poc a poc, completen aquesta epopeia cardíaca 
oferint-nos una mirada que interpel·la sobre 
la nostra generació. Perquè, de fet, seguint 
les aventures del cor d’en Macià, el que fan és 
nodrir una reflexió sobre el present. Quin valor 
donem als nostres combats d’avui? Fins on 
estem disposats a portar-los?

Del 07/06/12 al 24/06/12  

La balada dels 
històrics anònims
—— d’Ivan Fox 
i Anton Tarradellas

Fitxa artística

Idea original Ivan Fox 
Text Ivan Fox i Anton Tarradellas 
Traducció Ivan Fox
Direcció Julie Annen 

Intèrprets Anton Tarradellas i Ivan Fox

Il·luminació David Jans
Supervisió versió catalana Anna Tribó 
Col·laboració artística Lisou de Henau i Peter 
Palasthy

Durada 1 h 15 min
 
Una coproducció de Ça t’as vu! Productions 
i La Charge du Rhinocéros

Amb l’ajut del Ministère de la Communauté 
Française de Belgique - Service du Théâtre

Escrit amb el suport de les Bourses d’aide 
à l’écriture de la SACD Belgique i de l’Arxiu 
Montserrat Tarradellas

Ivan Fox
Nascut a Barcelona el 1966, als tretze anys 
fa els primers passos sobre un escenari amb 
Ronda de mort a Sinera de Salvador Espriu 
(dir. Ricard Salvat, 1980). S’inicia en la 
manipulació de titelles i en el teatre d’objectes 
amb Els Rocamora sota la direcció de Berti 
Tobias. En circ col·labora amb el duo Boni & 
Caroli i el Circ Sèmola i en teatre de carrer i 
visual amb Al Victor. Als vint-i-quatre anys 
debuta en la dansa contemporània amb la 
companyia Michèle Anne De Mey a Bèlgica 
i amb Georges Appaix a França. Col·labora 
també amb Simone Sandroni i Lenka Floriova 
a Praga i amb Marco Berretini a París. Des 
dels anys noranta resideix principalment a 
Bèlgica, des d’on combina les seves creacions 
personals (Ça t’as vu! Productions) amb les 
col·laboracions amb d’altres companyies 
de teatre, dansa i cabaret. Entre les seves 
darreres creacions destaquen Dix façons de ne 
pas s’emmerder au théâtre (1997), Splendeur 
et Mort de Joaquín Murieta, de P. Neruda 
(2005), Oedipe à la ferme (Festival d’Avinyó, 
2007), El sueño de Taniperla (Barcelona 
2007) i Ubu à l’Èlysée (Festival  d’Avinyó, 
2009).

Els autors

Anton Tarradellas
Nascut el 1978 a Lausana, Suïssa, Anton 
Tarradellas rep la Història per herència. Fill 
i nét de catalans, la seva trajectòria, el lloc 
mateix del seu naixement, són el resultat de les 
conviccions i de la militància d’un home i de 
la lluita per la supervivència de tot un poble. 
I és que Anton Tarradellas és net de Josep 
Tarradellas i Joan, que va ser escollit president 
de la Generalitat de Catalunya a l’exili l’any 
1954, càrrec que va ocupar fins a les primeres 
eleccions democràtiques del 1980.
El 1997, Anton Tarradellas comença estudis 
d’història i de ciències polítiques a la 
Universitat de Lausana per acabar orientant-
se cap al teatre el 1999. El 2001, s’instal·la a 
Brussel·les, on estudia interpretació a l’Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle. 
Ha actuat, entre d’altres, en espectacles per 
a joves i en grans projectes, com ara Electre 
al Théâtre National de Belgique, Oedipe 
à Colone al Théâtre Varia, La Tempête al 
Théâtre Océan Nord i Guerre de Rainald 
Goetz. Paral·lelament al seu treball d’actor, 
Anton Tarradellas s’ha llançat a l’escriptura 
i la realització de cinema documental. El 
curtmetratge Les Tilleuls n’és el primer 
resultat.


