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Sinopsi  
 
Una companyia de teatre està a punt de començar la representació infantil de l’obra Peter 
Pan, però un problema amb els decorats els obliga a fer un canvi sobtat de repertori i 
caldrà distorsionar una mica l’argument. 

La desorientació dels actors, que s’han quedat sense el seu personatge o han d’improvisar 
noves situacions dramàtiques, amb les constants interrupcions del fil argumental que se’n 
deriven, permet agafar distància respecte de la història que es volia explicar i fa que 
emergeixin totes les contradiccions pròpies dels contes i els mites de la nostra infantesa. 

La desaparició de Wendy és un joc pervers sobre els records, l’experiència, la moral i 
l’imaginari col·lectiu a través de l’homenatge al teatre com a espai per a la il·lusió i la 
màgia compartida. 

 

Fitxa artística 
Autor: Josep M. Benet i Jornet 
Direcció: Oriol Broggi 
 
Repartiment: Joan Anguera, Diana Gómez, Mar del Hoyo, Antònia Jaume, 
Xavier Ripoll, Josep Sobrevals i Armand Villén 
Músic: Carles Pedragosa 
 
Escenografia: Oriol Broggi 
Vestuari: Berta Riera 
Il·luminació: Luís Martí 
Espai sonor: Damien Bazin 
Audiovisuals: Francesc Isern 
Caracterització: Àngels Salinas 
Construcció d’escenografia: Taller Sala Beckett 
Telons: Castells Planas 
Confecció de vestuari: I.T. Vestuario a medida i Nené Fernández 
Assessorament de màgia: Mag Lari 
Col·laboració especial: Teresa Urroz 
Fotografia: David Ruano 
Regidoria: Bàrbara Glaenzel 
Alumna en pràctiques de l’EMAV: Emma González 
 
Agraïments: La Perla 29, La Cubana i Laia Tubío  
 
Una producció de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
amb el suport de l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC). 
Amb la col·laboració de Teatres Amics i Transversal (Teatre Auditori de 
Granollers, Atrium de Viladecans, Teatre Auditori de Sant Cugat, L’Atlàntida de Vic, 
Teatre Kursaal de Manresa, Teatre Bartrina de Reus, Teatre Auditori Felip Pedrell de 
Tortosa, Teatre Monumental de Mataró, Teatre Municipal de Girona, Teatre Principal 
d’Olot), Teatre de Manacor i Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada. 
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Benet i Jornet, per obrir una nova època 
La Sala Beckett comença una etapa nova. 

Durant més de 25 anys, la Sala Beckett -els autors, creadors i espectadors que hi han 
participat- ha fet possible que la dramatúrgia catalana visqués un període d’autèntica 
revitalització insòlit al nostre país, després de la llarga travessia d’un desert gris i obligat. 

Espectacles, cursos, laboratoris teatrals... la Beckett ha estat, durant aquests anys, un dels 
motors importants del teatre contemporani a casa nostra i, prestant una especial atenció a 
la paraula en escena i al teatre textual, ha estat el planter de diverses generacions de 
dramaturgs que ara estrenen (malauradament encara amb massa poca regularitat) a la 
cartellera teatral del país. 

El nombre ingent de dramaturgs apareguts des dels vuitanta fins ara, la indubtable 
qualitat dels seus treballs i el reconeixement internacional de què gaudeix actualment la 
dramatúrgia catalana és un fenomen que mereix especial atenció i no pot menystenir-se. 

I la història continua; és molt important que ho faci. 

Per això la Sala Beckett obre un nou espai i engega un nou projecte que ha de servir, 
d’entrada, per millorar les condicions de treball dels creadors, impulsar nous projectes de 
recerca i creació artística, vincular estretament la dramatúrgia amb la societat 
contemporània i, potser, amb el temps, descobrir noves maneres de concebre l’autoria 
dramàtica i també el món. 

En el conjunt de la dramatúrgia catalana actual, Josep Maria Benet i Jornet 
representa la figura indiscutible que enllaça dues èpoques i dues generacions. I la 
diversitat i la bona qualitat de les obres que s’estrenen actualment s’explica, en part, 
gràcies, no només a que el relleu generacional ha pogut produir-se, sinó també a com s’ha 
produït aquest relleu. 

La generositat i la passió amb què Benet i Jornet s’ha relacionat sempre amb els autors 
més joves que ell, la manera com ha compartit idees, inquietuds, il·lusions, bromes i 
dubtes (amb tothom, creadors i espectadors) i la valentia amb què s’ha apropat als nous 
corrents i a les noves tendències cada cop que ho ha necessitat, és el millor exemple de 
com volem que funcionin les coses a la nova Beckett. 

Per això l’hem triat a ell, a ell i al seu món, per engegar aquesta nova etapa. I hem cregut 
que la mà del director Oriol Broggi, el seu ofici, el seu talent, l’artesania i la sensibilitat 
amb què treballa, seran ideals per fer-ne un espectacle emotiu i atractiu per a tothom.  

La desaparició de Wendy és un dels seus primers textos (publicat el 1974 i estrenat el 
1985) i amb ell, Benet i Jornet feia un dels seus primers salts al buit artístics (tan habituals 
després en la seva trajectòria), abandonant les formes còmodes d’un naturalisme conegut 
per abordar, des d’altres formes estilístiques menys trepitjades, la complexitat del que 
volia explicar. 

L’obra amb què inaugurem la nova Beckett és un viatge valent de confrontació amb els 
mites personals i col·lectius, un crit de rebel·lió contra l’autoritat imposada per la tradició i 
també un acte honest que posa en dubte la pròpia identitat, involucrant-hi els espectadors 
sense possibilitat d’escapatòria. 
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Finalment, La desaparició de Wendy també és un joc, un homenatge divertit però pervers 
al teatre (o a la ficció en general) i a la seva capacitat de construir realitat o de relacionar-
se amb ella de maneres noves i diferents. 

Una invitació al buit. Deixar-se perdre perillosament.  

Com un nen. Un dels nens perduts de Peter Pan. 

Toni Casares 
 
 

 

 

 

 

Paraules del director 
La inauguració d’un nou espai de teatre és un esdeveniment per si sol. Parlant de la Sala 
Beckett, una festa i un orgull per a molts de nosaltres. Com trobar l’espectacle adient? 
Quan el Toni Casares em va proposar fer La desaparició de Wendy, de Benet i Jornet, no 
en vaig tenir cap dubte.  

La desaparició és un somni d’obra. I és una obra de somnis. És una obra d’aquelles que 
saben barrejar amb ofici realitat i ficció, i que sembla que tinguin una nota de l’autor que 
va directe al director i als actors: “inventeu, busqueu, trobeu coses amb aquesta partitura. 
Voleu, i feu volar els espectadors. Aquí teniu un món per jugar...”. Construïm les coses a 
partir de les ja construïdes. I és per això que hi ha mestres, escoles. Gent per davant, més 
gent per darrere. Tradicions i reescriptures. La desaparició de Wendy és al mig de tot el 
que jo he anat veient durant la meva vida. Té una mica de tot. I per això té i conté 
l’essència del teatre, i la potència que el pot generar.  

Una nit d’estrena els actors s’esforcen davant nostre. Lluiten amb els seus personatges, els 
canvien, busquen allò que els lliga a les seves vides. Des de l’habitació de les rates de la 
seva infància a l’escenari del petit teatre. Des de la llengua al joc dels miralls trencats. 
Comencem una nova aventura, i despleguem les veles.  

Oriol Broggi 
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Sobre l’autor: Josep M. Benet i Jornet 
 

 
 
 
 
Trajectòria  
  
Josep M. Benet i Jornet (Barcelona, 1940), és autor d’una cinquantena d’obres teatrals, 
entre les quals destaquen Una vella, coneguda olor, Berenàveu a les fosques, La 
desaparició de Wendy, Revolta de bruixes, Descripció d’un paisatge, El manuscrit d’Ali 
Bei, Desig, Fugaç, E.R, Testament, El gos del tinent, Olors, L’habitació del nen, 
Salamandra, Soterrani, Dues dones que ballen o Com dir-ho?. Considerat un dels 
escriptors teatrals més importants del nostre país, la trajectòria de Josep M. Benet i Jornet 
ha estat reconeguda amb nombrosos premis, entre els quals hi ha el Premi de la Crítica 
Serra d'Or de teatre en dues ocasions (1986 i 1900), el Premi Nacional de Literatura 
Catalana de teatre (1991), el Premio Nacional de Teatro (1995), la Creu de Sant Jordi 
(1997), el Premi de la Institució de les Lletres Catalanes de guions audiovisuals (1998), el 
Premi Max d'Honor (2010) i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2013). La seva 
obra s’ha traduït, publicat i estrenat en diverses llengües d’arreu d’Europa. 
 
A la Sala Beckett, d'aquest autor s'hi han pogut veure A la fageda (1990), El gos del tinent 
(1999) i Soterrani (2008). 
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Josep M. Benet i Jornet, per Enric Gallén 
 
Al llarg de quaranta-quatre anys Josep M. Benet i Jornet ha configurat un personal i 
compacte univers dramàtic, format per quaranta-sis obres i caracteritzat per unes 
constants temàtiques, per la recerca de nous codis formals i expressius i per la voluntat 
d’evitar la identificació del seu teatre amb una determinada estètica. 

En les primeres obres —Una vella, coneguda olor (1963), Fantasia per a un auxiliar 
administratiu (1964)— Benet va mostrar, influït pel teatre realista espanyol i nord-
americà, una visió desencaixada dels anys seixanta a través d’uns joves protagonistes 
incapaços de plantar cara a una realitat percebuda com a hostil i opressora. En revisar el 
camí recorregut i mitjançant la trilogia sobre el mite de Drudània —Cançons perdudes 
(1966), Marc i Jofre, o els alquimistes de la fortuna (1968) i La nau (1969)—, Benet va 
reflexionar sobre el país, el sistema i la societat occidental amb tècniques procedents de 
Brecht i del teatre èpic. L’autor va culminar l’aprenentatge brechtià a Berenàveu a les 
fosques (1971), on va passar comptes a determinades actituds ideològiques i polítiques de 
la societat catalana durant el franquisme. El fracàs escènic de l’obra, però, el va obligar a 
demostrar que, sense renunciar al camí emprès, podia desenrotllar també la seva 
qüestionada capacitat d’imaginació i experimentació teatrals. D’aquí neix La desaparició 
de Wendy (1972), una agredolça exposició de la passió pel teatre, i dos títols de teatre 
infantil i juvenil, Supertot (1973) i El somni de Bagdad (1975). Finalment, Benet va 
exacerbar fins al límit a Revolta de bruixes (1975) la base realista del text de cara a 
convertir-lo en un vehicle de comunicació impossible i a exposar-hi el debat ideològic 
entre la Raó i l’Irracionalisme.  

De la producció escrita entre 1976 i 1988, cal esmentar Descripció d’un paisatge (1978) i 
El manuscrit d’Alí Bei (1984). En la primera, Benet insinua el tema central d’El manuscrit 
d’Alí Bei: la insatisfacció humana i el somni impossible d’Atlàntida, que ja era present a La 
nau. A més insisteix també en l’enfrontament entre la Raó i l’Irracionalisme, ja 
contemplats a Revolta de bruixes i Elisabet i Maria (1979), i en el de la passió per 
l’escriptura teatral, recollit a La desaparició de Wendy.  

A Desig (1989) es recull el tema implícit de la felicitat inassolible de La fageda (1977). Cap 
dels personatges de l’obra pot assolir un estat de felicitat absoluta, perquè l’ésser humà no 
pot vèncer un Destí que nega la possibilitat d’aquell Ideal. Només és possible assolir 
moments puntuals de plenitud, encarnats per un desig malaltís i fugaç. Arran de la 
decidida renovació estilística, formal i de llenguatge, que representar Desig sota la fèrula 
de Harold Pinter, determinats aspectes temàtics ja abordats, com el dels afectes, van 
començar a adquirir un major relleu en el seu teatre. Així, a Fugaç (1992), Benet hi exposa 
la qüestió de les distintes formes d’aprehendre el sentit i la justificació de la Vida a través 
de sis personatges. Un any després, va escriure E. R., una «paràbola sobre el món del 
teatre». D’altra banda, atès el carreró sense sortida que va significar Fugaç, Benet va 
buscar una via «optimista» a l’actitud nihilista del metge protagonista, i la va trobar en 
desenvolupar la posició defensada pel personatge de l’Amic de Fugaç. El resultat va ser 
Testament (1995), on es reconeix que l’herència intel·lectual o artística pot donar sentit i 
justificació a la Vida. En un altre ordre, a El gos del tinent (1996) i a Olors (1998), Benet 
potser culmina algunes de les seves obsessions temàtiques. En la primera, enllaçada amb 
determinades preocupacions polítiques observades a Berenàveu a les fosques i a 
Descripció d’un paisatge, Benet ataca el poder totalitari que arrabassa i esclafa sense 
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contemplacions ni remordiments; pel que fa a Olors, Benet clou la trilogia iniciada amb 
Una vella, coneguda olor i Baralla entre olors (1978) per oferir-nos una visió desolada del 
pas devastador del Temps sobre les formes de vida d’un barri i uns sectors populars que 
assisteixen amb impotència a la desaparició arbitrària i radical d’espais i d’edificis —la 
seva memòria— a causa d’unes actuacions urbanístiques prenyades de supèrbia i 
menyspreu.  

Just iniciat el nou segle, Benet va enllestir Això, a un fill, no se li fa (2000), un model de 
comèdia estripada i àcida, propera al teatre de Joe Orton. Un any després a L’habitació del 
nen, Benet va mostrar una situació límit: la mort d’un fill —basada en les repercussions 
d’un presumpte accident. Qui té raó? El pare que creu que s’han d’acceptar els traumes 
perquè eduquen i ajuden a madurar, o la mare que té por d’acceptar la pèrdua de la 
persona estimada. Benet es limita a «observar» els personatges i a «deixar» la resposta al 
parer de cada lector/espectador. Finalment, Benet recupera a Salamandra (2004) amb 
unes altres tècniques, procediments i plantejaments dramàtics, les inquietuds expressades 
a Cançons perdudes sobre la preservació de la nostra cultura. La preocupació de l’autor 
sobre un dels seus afectes més preuats —la llengua— l’emmarca dins un perill global 
d’extinció, que encalça uns personatges simbòlics, representatius d’una humanitat 
condemnada a viure amb dolor i amb l’esperança encara de la seva salvació. 

Aquest recorregut per l’obra de Josep M. Benet i Jornet es va publicar al núm. 
9 de Visat (abril 2010). 
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Sobre el director: Oriol Broggi 
 

 

És llicenciat en Dramatúrgia i Direcció 
Escènica per l’Institut del Teatre (1997) i ha 
cursat també estudis en Imatge i So, entre 
d’altres cursos formatius a diversos teatres 
d’Europa. Va ser director del Centre dramàtic 
de Terrassa des de 2003 al 2005 i del Centre 
d’Arts Escèniques de Terrassa fins al 
desembre de 2006. Actualment, i des del 
2002, és director de la companyia i 
productora La Perla 29.  

Director artístic de La Perla 29, el 2012 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona per l’espectacle 
Natale in Casa Cupiello (Eduardo De Filippo) i per Luces de Bohemia (Ramón María del Valle-
Inclán) com també per la gestió de la Nau de Llevant de la Biblioteca de Catalunya, seu habitual 
de la companyia. Ha rebut diversos Premis Butaca pels espectacles L’orfe del Clan dels Zhao (Ji 
Junxiang), Incendis (Wajdi Mouawad) i Antígona (Sòfocles).  

Els últims espectacles que firma són  Els cors purs (de Joseph Kessel a partir de la novel·la de 
Mary de Cork, 2016), Al nostre gust (creació, 2015), Una giornata particolare (d'Ettore Scola i 
Ruggero Maccari, 2015), Cels (de Wajdi Mouawad, 2014), 28 i mig (creació, 2012), Cyrano de 
Bergerac (d'Edmond Rostand, 2012) i Incendis (de Wajdi Mouawad, 2012 i 2015). Aquest mes 
de novembre estrena Un obús al cor (de Wajdi Mouawad, Temporada Alta i Biblioteca de 
Catalunya, 2016). 

 
Repartiment 
 
Joan Anguera 

 

Nascut a Castellterçol,és pedagog, actor i 
director de teatre. Del 1972 al 1996 forma part 
i és el cap visible de la Companyia La Gàbia 
Teatre, de Vic (Osona), on intervé a una 
quarantena d'espectacles com a director o 
actor. Fora de La Gàbia Teatre, també ha 
dirigit Duros a quatre pessetes, de Santiago 
Rusiñol (Centre Dramàtic de la Generalitat de 
Catalunya, 1989); Monsieur Barnett, de 
J.Anouilh (Centre Dramàtic del Vallès, 1998), 
i Antígona, de J. Anouilh (Associació d’ Actors 
de Girona, 2005), entre altres.   

Va ser el creador, ideòleg i dinamitzador de la Companyia Follim Follam (1996-1999) i ha 
exercit de gestor teatral. L'hem vist a Victòria, de Pau Miró (dir. Pau Miró, TNC, 2016); El 
somni d'una nit d'estiu, de W. Shakespeare (dir. Joan Ollé, TNC, 2015); Doña rosita la soltera, 
de F. García Lorca (dir. Joan Ollé, TNC, 2014), Groenlàndia, de Joan Faura (dir. Joan Faura, 
TNC, 2013); À la ville de... Barcelona, de Joan Ollé (dir. Joan Ollé, Teatre Grec, 2012); 
Mequinensa, de Marc Rosich a partir de Jesús Moncada (dir. Xico Masó, TNC, 2012) o El rei 
Lear, de W. Shakespeare (dir. Oriol Broggi, Biblioteca de Catalunya, 2008). Ha intervingut en 
papers secundaris a Laberint d’ombres (1998), Serrallonga (2008), Infidels (2009), Kubala 
Moreno i Manchón (2012), Gran Nord (2013), El cas dels catalans (2014) i  Polònia (2016).  
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Diana Gómez  
 

 

La seva carrera teatral va començar el 2004 a 
la Sala Beckett, amb la producció d'Estetic 
Paradise, de Victoria Szpunberg (dir. Carol 
López). També ha participat en els muntatges 
de La ruina, de Jordi Casanovas (dir. Noé 
Dénia, Teatro Lara, 2015); La ciutat, de 
Martin Crimp (dir. Víctor Muñoz, Sala 
Beckett, 2011); Terra Baixa, d'Àngel Guimerà 
(dir. Hasko Weber, Teatre Romea, 2009), i el 
recent Hamlet Peckham, de W. Shakespeare, 
interpretant el paper d'Ofèlia (Bussey 
Building, Londres, 2016). 

 
 
Ha participat en vàries pel·lícules, d'entre les que es destaquen Las altas presiones, d'Angel 
Santos (2014); Faraday, de Norberto Ramos del Val (2013); L'altra frontera, d'André Cruz 
(2012); Any de gràcia, de Ventura Pons (2011), i Eloïse, de Jesús Garay (2009). En televisió ha 
treballat en nombroses sèries i mini series, les més recents són El Crac (TV3), Sé quién 
eres (Telecinco), Habitaciones Cerradas (TVE/TV3), Las aventuras del Capitán 
Alatriste (Telecinco) i El secreto de Puente Viejo (Antena 3). 
 
 
Mar del Hoyo 
 

 

L'hem vist a Maria Rosa, d'Àngel Guimerà 
(dir. Carlota Subirós, TNC, 2015/16); 
Burundanga, de Jordi Casanovas (dir. Gabriel 
Olivares, El Reló Producciones, Verteatro, 
Smedia, 2013/15); Una semana...nada más, 
de Clément Michel (dir. Gabriel Olivares, El 
Reló Producciones, Verteatro, Smedia, 2014); 
Adiós a la infancia, una aventí de Marsé, de 
Pau Miró (dir. Oriol Broggi, Teatre Lliure i La 
Perla 29, 2013/14); i La Monja Alférez, de 
Domingo Miras (dir. Juan Carlos Rubio, 
Teatro María Guerrero, 2013).  

 
També ha participat a Crimen perfecto, de  Frederick Knott (dir. Víctor Conde, Txalo 
Producciones, 2012); El extraño viaje, de Fernando Fernán-Gómez (dir. Gabriel Olivares, El 
Reló Producciones, 2010/11), i El enfermo imaginario, de Molière (dir. Gabriel Olivares, 
Vorágine i Trasgo Producciones, 2009) .  
 
En televisió ha participat a Merlí (TV3), Crossing Lines (NBC), Gym Tony (Mediaset), El 
ministerio del tiempo (TVE1), Frágiles (Telecinco), Gran Hotel (Antena 3), Isabel (Televisión 
Española), Amar en tiempos revueltos (Televisión Española), Hospital Central (Telecinco), La 
Via Augusta (TV3).  
 
En cinema, ha format part del repartiment de Barcelona nit d'estiu (Dani de la Orden, 2013) i 
La habitación de Fermat (Luís Pedrahita i Rodrigo Sopeña, 2007).   
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Antònia Jaume 
 

 

Entre els darrers espectacles que ha estrenat 
cal destacar FRAU, d'Albert Arribas (dir. 
Albert Arribas, Festival GREC i Temporada 
Alta 2016); Les dones sàvies, de Molière (dir. 
Jaime Pujol, Teatre Principal de Palma, 2015); 
La Rosa Tatuada, de Tennessee Williams (dir. 
Carlota Subirós, TNC, 2013); L’accident, 
Homenatge a Albert Camus, de Carme Cané 
(dir. Carme Cané, Festival Grec, 2013); Bona 
Gent, de David Lindsay-Abaire (dir. Daniel 
Veronesse, Teatre Goya, 2013), i Ells no poden 
morir, d'Oriol Vilanova (dir. Xavier Albertí, 
Festival Grec, 2011), entre altres. 

 
Va ser nominada als Premis Butaca per millor actriu de repartiment a Mort de Dama, de 
Llorenç Villalonga (dir. Rafel Duran, TNC, 2009). És professora d’interpretació i alumna de 
direcció i dramatúrgia a l’ESAD Eòlia. Ha dirigit Infinir, de Toni Gomila (Teatre Principal de 
Palma), així com la direcció actoral d’Acorar, de Toni Gomila, (dir. Rafel Duran, La Seca–Espai 
Brossa). Ha fet d’ajudant de direcció de Magda Puyo, Ramon Simó i Antonio Calvo.  

A la televisió, ha protagonitzat la sèrie d’IB3 Laberint de passions (2006 i 2007). Ha format 
part com de les pel·lícules a Lo bueno de llorar (2006), Una carta para Evita (TVE 2012), 
Germanes (TV3, 2012) i de les sèries Polseres Vermelles ( TV3 2012) i Un golpe de suerte 
(Telecinco, 2009). 

Xavier Ripoll 

 

Ha format part de Qui bones obres farà, de 
Pep Tosar (dir. Pep Tosar, TNC, 2016), A 
porta tancada, de Jean-Paul Sartre (dir. Jordi 
Prat i Coll, Sala Atrium, 2016), Fedra, de Jean 
Racine (dir. Sergi Belbel, Teatre Romea, 
2015), Barbablava, l’esperança de les dones, 
de Dea Loher (dir. Lurdes Barba, Teatre 
Tantarantana, 2014). L’accident (homenatge 
a Albert Camus), de Carme Cané (dir. Carme 
Cané (Sala Beckett, Grec 2013/2014) i 
Cosmètica de l’enemic, d'Amélie Nothomb 
(dir. Magda Puyo, Sala Muntaner, 2013); 

L'hem vist també a Victoria falls, de Sandra Simó (dir. Sandra Simó, Temporada Alta, 2012); 
Els baixos fons, de Màxim Gorlki (dir. Carme Portaceli, TNC, 2012); Dies de vi i de roses, de 
 J.P.Miller (dir. Lluís Burset, Temporada Alta, 2011 i Teatre del Raval, 2012); La nostra classe, 
de Tadeusz Słobodzianek (dir. Carme Portaceli, Festival Grec, 2011). 

També ha format part del repartiment de Lola la comedianta, de Federico García Lorca (dir. 
Jordi Prat i Coll, Temporada Alta Girona, 2010); Alícia (un viatge al país de les meravelles), de 
Lewis Carroll (dir. Carlota Subirós, Teatre Lliure, 2009); El rei Lear, de W. Shakespeare (dir. 
Oriol Broggi, Festival Grec, 2008 i Biblioteca de Catalunya 2008/09); Passat el riu, de Joe 
DiPietro (dir. Oriol Broggi, Teatre Romea, Juny/Juliol 2007); Dimonis, de Lars Norén (dir. 
Lurdes Barba, Sala Beckett, 2006/2007), entre molts altres. 
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Josep Sobrevals  
 

 

Josep Sobrevals ha participat a diverses obres 
de teatre i sèries de televisió. En teatre ha fet 
Mars Joan, de Roc Esquius (dir. Roc Esquius, 
Teatre Tantarantana, 2016); la lectura 
dramatitzada Refugi, de Jessica Goldberg (dir. 
Oriol Broggi, Sala Beckett, 2016); El Rei Lear, 
de W. Shakespeare (dir. Lluís Pascual, Teatre 
Lliure, 2015); Nit de Reis, de W. Shakespeare 
(dir. Adrià Aubert, Biblioteca de Catalunyam 
2014); El cantador, de Serafí Pitarra (dir. Xicu 
Masó, TNC, 2014), Ensinistrarem els nostres 
fills, de Marc Artigau (dir. Marc Artigau, 
Teatre Lliure de Barcelona i Sala Porta4, 
2013).  

També ha format part del repartiment de Litus, de Marta Buchaca (dir. Marta Buchaca, Sala 
Flyhard i Teatre Lliure, 2012); El Mercader de Venècia, de W. Shakespeare (dir. Rafel Duran, 
TNC, 2012), Julieta & Romeo, de W. Shakespeare (dir. Marc Martínez, Teatro Español de 
Madrid, 2011) i A una nena nua llepa-li la pell, llepa-li la pell a una nena nua, de Marc Artigau 
(dir. Marc Artigau, Teatre Lliure de Barcelona, 2010), entre altres. A televisió l'hem vist a Pop 
Ràpid (Cassette Films, 2011), Ventdelplà (Diagonal TV 2009) i El cor de la ciutat (Tv3, 
2007/09). 
 
Armand Villén 
 

 

L'hem vist a l'espectacle de dansa Dance to 
Death, d' Alberto Velasco (dir. Alberto 
Velasco, La Caldera/Grec, 2016); Boys don't 
cry, de Victoria Szpunberg (dir. Glòria Balañà, 
Grec 2012); Thekhov in love, de M. Dueso a 
partir d'A. Txèkhov (dir. Manel Dueso, Sala 
Muntaner 2012); La presa, de Conor 
McPherson (dir. Ferran Utzet, Biblioteca de 
Catalunya 2011); Questi fantasmi, de Eduardo 
de Filippo (dir. Oriol Broggi, Centro 
Dramático Nacional Teatro María Guerrero, 
2010). 

 
També ha aparegut a La conquesta del Pol Sud, de Manfred Karge  (dir. Carles Fernández, Sala 
Beckett, 2010); El muntaplats, de Harold Pinter (dir. Carles Fernández, Nau Ivanov, 2009); El 
ángel exterminador, de  Luis Buñuel (dir. Joan Ollé, Teatre Grec 2008 i Expo Zaragoza); 
Venedors, d'Edoardo Erba (dir. Carles Fernández, Sala Beckett, 2008); Primera història 
d’Esther, de Salvador Espriu (dir. Oriol Broggi, TNC, 2007); Magnus, de Jordi Teixidor (dir. 
Oriol Broggi, Sala Beckett, 2006); A-dicció, d' Andreu Carandell (dir. Andreu Carandell, Sala 
Beckett 2005); Sis personatges en busca d’autor, de Luigi Pirandello (dir. Joan Ollé, Teatre 
Lliure 2004), entre altres.  
 
A televisió ha format part de La Riera (TV3), Cervantes contra Lope de Vega (Minoria 
Absoluta i TVE); SeQuienEres (Mediaset); Polseres vermelles (FILMAX i Castelao Films); Mar 
de fons (Diagonal TV per a TV3). Ha col·laborat a les sèries de TV Kubala, Moreno i Manchón, 
El cor de la ciutat i Ventdelplà.  
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Carles Pedragosa 

 

Músic, actor i compositor. Forma part del 
septet de cançó experimental Tarannà, amb 
qui edita Senyals de Vida” (BankRobber, 
2008) i Pintades d’amor i de guerra 
(BankRobber, 2009) i la banda Se atormenta 
una vecina. Ha escrit la música pels 
llargmetratges Positius de Judith Colell 
(Ovideo, 2007), Hollywood contra Franco 
d’Oriol Porta i Arropiero (AreaTV, 2008), 
entre altres. Ha fet d'acordionista a A teatro 
con Eduardo, d'Eduardo de Filippo (dir. Lluís 
Pasqual, Teatre Lliure, 2016) i pianista a Els 
cors purs, de Mary de Cork (dir. Oriol Broggi, 
Teatre Romea, 2016). 

Actor i pianista a L'empestat de Jordi Oriol (dir. Xavier Albertí, Temporada Alta, 2015) i 
compositor i intèrpret a Safari Pitarra de Josep Pedrals i Jordi Oriol (dir. Jordi Oriol, TNC 
2014). Participa com a actor, músic i arranjador a Adiós a la Infancia. Una aventi de Marsé, de 
Pau Mirí a partir de textos de Juan Marsé (dir. Oriol Broggi, La Perla 29/Teatre Lliure, 2013) i 
en la creació de Big Berberecho (La gran Escopinya) de Jordi Oriol i Oriol Vila (dir. Jordi Oriol 
i Oriol Vila, Temporada Alta, 2012) , de la qual en fa també el disseny sonor.   

Dirigeix l'espectacle i fa els arranjaments musicals dels Concerts per a Nadons (Temporada 
Alta, 2012) i la Suite num.1 Els batecs del Cargol (Temporada Alta, 2013). Compon la música i 
crea l'espai sonor de Viatges, de José Sanchís Sinisterra i Ferran Audí (dir. Ferran Audí, Grec, 
2012). Participa en l'espectacle T-error de Jordi Oriol (dir. Jordi Oriol, T-6, TNC, 2011) com a 
actor, músic i dissenyador sonor. És també compositor, actor/músic i dissenyador sonor a Els 
comptes de la Lletera de Josep Pedrals (dir. Jordi Oriol, Temporada Alta 2011).  Ha col·laborat 
amb la Companyia Indi Gest com a músic, compositor i actor. 
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Informació pràctica 
 
La desaparició de Wendy, de Benet i Jornet 
Direcció: Oriol Broggi 
Sala de baix 
 
Dates:  
Del 9 de novembre al 8 de gener 
Prèvies del 9 al 12 de novembre  
Estrenes: diumenge 13 i dilluns 14 de novembre  
No hi haurà funció el dissabte 24 i dissabte 31 de desembre 
Funció addicional: Dilluns 26 de desembre 
 
Horari:  
De dimecres a dissabte, 20.30h 
Diumenge, 18.30h 
 
 
Aquest espectacle participa a: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gira de La desaparició de Wendy 
 
2017 
14 i 15 de gener – Teatre de Manacor 
21 de gener – Teatre Municipal l'Ateneu d’Igualada  
22 de gener – Atrium de Viladecans 
28 de gener 2017 – Teatre Monumental de Mataró 
4 de febrer  - Teatre Kursaal de Manresa   
11 de febrer – Teatre Auditori de Granollers 
12 de febrer – Teatre Municipal Girona 
17 de febrer – Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa 
18 de febrer – L’Atlàntida de Vic 
24 de febrer – Teatre Principal d’Olot 
25 de febrer – Teatre Auditori de Sant Cugat 
4 de març – Teatre Bartrina de Reus 
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