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Presentació 
Amb la seva obra crepuscular, inacabada, o més ben dit, acabada però 
sense retocar, escrita a l’inici de la malaltia, Josep Maria Benet i 
Jornet ens planteja un retorn entranyable, punyent i corprenedor al 
teatre dels seus inicis, el del realisme, amb una visió encara més 
fosca i crua de la història de Barcelona, la dels seus primers 
textos, des d’Una vella, coneguda olor fins Quan la ràdio parlava de 
Franco, i, sobretot, Berenàveu a les fosques. Una obra on les 
passions esclaten amb la força exuberant d’un Tennessee Williams i el 
rerefons social i polític d’un Arthur Miller.  

El personatge de l’Elena d’Estiu ardent (1947) s’erigeix en tot un 
símbol de la repressió, la lluita ofegada, la impotència, la 
desesperació i la revolta, a l’alçada dels grans personatges 
benetians, com la Maria de la trilogia d’Olors. 
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Sinopsi 
L’any 1947, a la Barcelona grisa i fosca de postguerra, l’Elena, 
vídua, és l’amistançada de l’Eduard, un home casat, més gran que 
ella. Conviu amb la seva minyona Caterina, dona senzilla, i la seva 
filla Eva, una jove bonica enamorada d’un xicot, en Pere, poc més 
gran que ella, que flirteja secretament amb els moviments polítics 
contraris al règim. Juntes sobreviuen en una ciutat governada per la 
por i per la misèria. 

L’aparició de l’Anton, un jove lampista que va a fer reparacions al 
pis de l’Elena, trasbalsarà completament la quotidianitat de les tres 
dones i aportarà una mica de llum i d’esperança al seu futur 
desolador. 

 

Fitxa artística 
Autoria: Josep Maria Benet i Jornet  
Direcció: Sergi Belbel 
 
Repartiment: Xavi Núñez, Laura Porta, Eloi Sánchez, Lluís Soler, 
Teresa Urroz i Emma Vilarasau 
 
Il·luminació: Kiko Planas 
So: Jordi Bonet 
 

Semimuntat produït per la Sala Beckett 



4 

 

L’autor: Josep M. Benet i Jornet 

 
Es dona a conèixer amb Una vella, coneguda olor (1964) obra que havia 
obtingut el premi Josep M. de Sagarra el 1963, i el 1970 publica 
conjuntament Fantasia per a un auxiliar administratiu i Cançons perdudes. 
El seu teatre realista continua amb Berenàveu a les fosques (1972) i Quan 
la ràdio parlava de Franco (1979) i amb Revolta de bruixes (1977) agafa un 
to simbòlic. A La desaparició de Wendy, el món de la infantesa i el de la 
postguerra prenen una dimensió mítica. Ha conreat també el teatre 
infantil Supertot (1975), Helena a l'illa del baró Zodíac (1975) o El somni 
de Bagdad (1977), entre d'altres. 

El 1989 estrena Ai, carai! al Teatre Lliure, i Desig, el 1991, al Centre 
Dramàtic de la Generalitat. Continua amb obres com E.R., estrenada al 
Teatre Lliure (1994) i debuta al cinema per Ventura Pons (Actrius, 
1996); Olors, dirigida per Mario Gas (TNC, 2000); Això, a un fill, no se li 
fa (Teatreneu, 2002); L'habitació del nen (Teatre Lliure, 
2003); Salamandra (TNC, 2005); Dones que ballen (2010) i Com dir-
ho? (2013), entre d'altres. A més, és guionista dels primers serials 
produïts per Televisió de Catalunya (Poble Nou, 1993-94; Rosa, 1995-
96; Nissaga de Poder, 1996-98; Laberint d'ombres, 1998-
00; Nissaga, l'herència, 1999; El cor de la ciutat, 2000-2009 i Ventdelplà, 
2005-2010). 

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombrosos premis, entre els 
quals 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 Premio Max d'Honor (2010), el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes (2013) i la Medalla d'Honor de la SGAE (2015). 

A la Sala Beckett, d'aquest autor s'hi han pogut veure A la 
fageda (1990), El gos del tinent (1999), Soterrani (2008), La desaparició 
de la Wendy (2016) i Descripció d’un paisatge (2021). 
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El director: Sergi Belbel 

 

Nascut a Terrassa el 1963, és autor, traductor i director teatral. 
Llicenciat en Filologia Romànica i Francesa a la UAB (1986), va ser 
professor de Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona (1988-2006) i 
director artístic del Teatre Nacional de Catalunya (2006-2013). President 
del Patronat de la Fundació Sala Beckett des de 2016. 

Entre les seves obres escrites destaquen Minim.mal Show (escrita amb Miquel 
Górriz, 1986), Elsa Scnheider (1989), Tàlem (1990), Carícies (1991), 
Després de la pluja (1993), Morir (1994), La sang (1998), El temps de 
Planck (2000), Forasters (2004), Mòbil (2005), A la Toscana (2007), Fora de 
joc (2010), Les roses de la vida (2017) i Si no t’hagués conegut (2018). La 
major part d’aquestes obres estan estrenades a molts països d’Europa i 
Amèrica. La versió francesa de la seva obra Després de la pluja (Après la 
pluie) va ser estrenada a la Comédie Française l’octubre de 2017. 

Ha dirigit obres de Benet i Jornet, Guimerà, Shakespeare, Molière, Racine, 
Goldoni, Calderón, J.B. Priestley, Mamet, Plana, Jardiel, Marivaux, 
Galceran, Clàudia Cedó, etc. Algunes de les seves obres han estat dutes al 
cinema per Ventura Pons (Carícies, Morir o no, Forasters) i Agustí 
Villaronga (Després de la pluja, telemovie). Ha coescrit el guió de les 
pel·lícules Eva, de Kike Maíllo (2011) i Stella Cadente (2014) i Love me 
not (2018) per a Lluís Miñarro. Ha estat cap de guionista i argumentista 
d’algunes sèries de televisió com Secrets de Família, Nissaga l’Herència i 
Sin identidad. És creador de la sèrie Si no t’hagués conegut per a 
DiagonalTV, TV3 i Netflix (2018). 

Ha obtingut, entre d’altres, el Premi Ignasi Iglésias (1987), el Premi 
Nacional de Literatura Catalana (1993-95), el Premi Born (1995), el Premio 
Nacional de Literatura Dramática del Ministerio de Cultura (1996), el Premi 
Molière a la millor obra còmica per Après la pluie (1999), el Premi 
Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya (2000), el Premio Max a 
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la projecció internacional (2002), el Premi Ciutat de Barcelona (2003), el 
Premi Sant Jordi per la novel·la Morir-ne disset (2021) i diversos Premis 
Butaca. 
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Els intèrprets 
Xavi Núñez 

 

Xavi Núñez (Palma, 1980) és diplomat en Empreses i Activitats Turístiques i 
Llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Entre els 
seus mestres més destacats hi figuren Andrej Leparsky i Peter Clough. 

Es formà en diferents disciplines com a el cant, el clown, el doblatge i el 
teatre de gest. Fruit d’aquesta formació hi destaca l’obra Detrás amb la 
companyia Moveo. En la vessant musical, l’hem pogut escoltar en l’obra Gurs 
de la companyia Per Se (Premi al millor projecte musical 2009 per 
l’Institut del Teatre/Diputació de Barcelona). Ha participat en sèries de 
televisió com El Cor de la Ciutat, Com si fos ahir, La Via Augusta, 
Llàgrima de Sang, Treufoc... i en pel·lícules com La Jaula de Marcos 
Cabotá, Lo mejor de mí de Roser Aguilar, El Cura y el Veneno de David 
Bombai i Innuck Roda i en nombrosos curtmetratges i TV movies. 

En teatre l’hem pogut veure en diferents registres; obres com Kelly de 
Rafel Gallego, Dones Sàvies de Molière, Els Altres de Salvador Oliva, 
L’hort dels cirerers d’Anton Txèkhov, La marató de Salvador Oliva, Yerma de 
García Lorca... A més a més, ha treballat com a autor, director i ajudant 
de direcció teatral i d’òpera. Ha dirigit diferents peces de teatre breu i 
també ha dirigit i realitzat la dramatúrgia de El Pavelló número 6, obra de 
creació pròpia a través de diferents contes de Anton Txèkhov i, també d’He 
vist Balenes de Javier de Isusi. 

Ha dirigit La Presa de Conor McPherson i Capaltard de Neus Nadal. Ha estat 
ajudant de direcció de Jaume  de Mar de Fons de Jaume Miró, Aina Salom, 
Carme Planells i Pere Fullana (Teatre Lliure de Barcelona i Teatre 
Principal de Palma) i de Clitemnestra, la casa dels noms de Colm Tóibín 
amb Agustí Villaronga al Teatre Principal de Palma. Ha estat, també, 
director artístic de l’entitat Sonrisa Médica obrint nous programes a la 
resta de les Illes Balears. Actualment, dirigeix de Taller de Creació a 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 

És autor de diverses peces curtes per les productores teatrals El Somni 
Produccions i Òrbita Editorial. En producció i gestió destaca la seva 
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experiència amb l’Ajuntament de Terrassa – Cultura exercint com a 
coordinador de l’espai escènic. També ha dut a terme la producció de les 
òperes del Teatre Principal de Palma. 

Ha estat millor Actor en la VIII edició de Teatre de Barra. L’han nominat a 
millor Actor Balear en els Premis Somriu de Radio i Televisió de Balears i 
a Millor Actor Revelació en els XIV Premis Roser 2019 de Cinema. 

Recentment, ha obtingut el Premi Ciutat de Palma 2022 per l’obra Paradís de 
Sergio Baos. 



9 

 

Laura Porta 

 
Graduada en Comunicació Audiovisual (Universitat Autònoma de Barcelona) i 
en Interpretació (Col·legi de Teatre). 

És creadora de la companyia La Virtuosa, que ha representat obres com 
Catalunya triomfant o el rellotge sense agulles (2015) i ha estat 
guardonada del Premi Popular de la Mostra de Teatre de Barcelona. 

Des de 2016 participa com a actriu i dramaturga en el laboratori de creació 
escènica Peripècies, liderat per Sergi Belbel a la Sala Beckett, i amb el 
que ha estrenat Fantasmes (2017), IF/FI (2018), Por (2019) i Apunts sobre 
la bellesa del temps (2022). En teatre l'hem pogut veure també a Llançament 
d’Oriol Morales (Tantarantana), Gusstafson R60 de Rosa Molina (Sala 
Versus), Kalumba de Frank Bayer (Sala La Planeta), Gràcia de Rosa Molina 
(Terrats en Cultura) o Girls like that d’Evan Placey (Sala Versus). En 
l’àmbit audiovisual, ha participat en la sèrie Les de l'hoquei (TV3) i 
protagonitzat la sitcom Bany compartit (TVE). 
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Eloi Sánchez 

 

Eloi Sànchez Palau (Girona, 1991) s’ha format a l'escola de teatre El 
Galliner de Girona. Debuta el 2015 a la Sala Beckett dins del col·lectiu 
Els Malnascuts amb l’obra Collectivus de Marta Aguilar. A partir de 
llavors, encadena projectes teatrals amb especial interès en la creació 
col·lectiva i la hibridació amb el llenguatge audiovisual. Participa en els 
muntatges Odisseus (Quimet Pla, 2015) i els successius muntatges del 
Laboratori Peripècies com Fantasmes: Històries de Pau i Justícia i IF-FI 
(Laboratori Peripècies) a la Sala Beckett. El 2018 participa en el projecte 
de la Biennal de Venècia Biennale College, sota la tutorització del 
director Jakop Ahlbom. 

El 2020 va treballar a Monroe-Lamarr de Carles Batlle al Teatre Nacional de 
Catalunya amb direcció de Sergi Belbel.  
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Lluís Soler 

 
Actor de teatre, cinema i televisió. Figura cabdal del teatre català de les 
últimes dècades. Molt popular també pels seus papers a les sèries Secrets 
de família, Laberint d’ombres, El cor de la ciutat i, actualment, L’última 
nit del karaoke. Recentment l’hem pogut veure a Birnam de Victor Sunyol (La 
Perla 29, Biblioteca de Catalunya) i ha estat guardonat amb el Premi Butaca 
al millor actor de repartiment per la seva interpretació a Les tres 
germanes d’Anton Txèkhov (Teatre Lliure, 2020-2021). 

En teatre ha treballat amb Sergi Belbel, Oriol Broggi, Jordi Casanovas, 
Julio Manrique, Carlota Subirós, Magda Puyo, Josep Maria Mestres, George 
Lavadaunt, Pau Miró, Quim Lecina, Helena Pimenta, Calixto Bieito, Mario 
Gas, Boris Rotenstein o Jordi Mesalles, entre d’altres. Ha representat 
obres d’autors universals i autòctons com Samuel Beckett, Aleksandr 
Guelman, Josep Maria Benet i Jornet, Narcís Comadira, Carles Soldevila, 
Frederic Soler “Pitarra”, Mijail Bulkàkov, Mercè Rodoreda, Jean Anouilh, 
José Sanchís Sinisterra, William Shakespeare, Molière, Joseph Kesselring, 
Àngel Guimerà, Joan Salvat-Papasseit, Joan Vinyoli, Josep Maria de Sagarra, 
Carlo Goldoni, Apel·les Mestres, Peter Shaffer, Carles Batlle, David Plana, 
Luigi Pirandello, Bernad Marie Koltès, Eduardo di Filippo, Ferenc Molnár, 
Jordi Galceran, Joan Maragall, Nikolai Gogol, Ramón María del Valle-Inclán, 
Nathalie Sarraute, August Srindberg, Anton P. Txèkhov o Tennessee Williams. 
Alguns dels títols més recordats són: Desig, La guàrdia blanca, Dos tristes 
tigres, Otel·lo, Tartuf, La festa del blat, L’avar, Testament, El rapte del 
serrall, Amadeus, L’estiueig, Moll oest, Liliom, El mètode Grönholm, 
Primera plana, Sonata a Kreutzer, Nit de reis, El misantrop o Luces de 
Bohemia, entre tants d’altres. 

Entre altres premis i guardons compta amb el Premi d’Interpretació de la 
Crítica Teatral de Barcelona (L’home de la flor a la boca, …I un clavell 
vermell al trau i L’avar), diferents Premis Butaca (també per L’avar, El 
mercader de Venècia i Dissabte, diumenge i dilluns) o el Premi Revelació de 
la Crítica Teatral de Barcelona (Fi de partida i El banc). 
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Teresa Urroz 

 
Amb formació acadèmica d'Interpretació, dansa contemporània i veu, Teresa 
Urroz és actriu, directora i escriptora. 

S’ha format amb professionals com Albert Boadella, Pierre Chabert, Genadi 
Karatkov i Phillip Gaullier. 

Com a actriu l’hem pogut veure al TNC a Mare de sucre de Clàudia Cedó, La 
Sra. Florentina i el seu amor Homer de Mercè Rodoreda, Tu no surts a la 
foto d’Enric Nolla, La nostra mort de cada dia de Manuel de Pedrolo o La 
Rosa Tatuada de Tennesse Williams. També ha participat en produccions com 
Els porcs també mengen verd d’Andreu Rifé al Teatre Tantarantana o El setè 
cel de Caryl Churchill a la Sala Beckett. 

En televisió ha treballat a Com si fos ahir, Vidas robadas, Tierra de 
lobos, Hospital central, Ventdelplà, L’un per l’altre o Porca misèria. 

Ha dirigit projectes com Agua de Rosa J. Devesa al Teatre Benimaclet 
(València), El sueño de mi vida (on també signa l’adaptació) al Teatre 
Zorrilla (Badalona), A cor obert del Projecte Descabelladas al TNC, Dones 
Espies, 1714 al Circuit Districte Cultural de Barcelona, Els contes de les 
1001 dones amb contes de Flavia Companys, Angeles Mastretta, Fatima 
Mernisi, Clarisse Pinkola i Meritxell Sales a la Mostra Novembre VACA i 
Inhumans de Joan Bentallé a la Sala Trono (Tarragona). 

Ha estat sòcia durant vint anys de l'Associació de creadores escèniques 
Projecte Vaca, participant intensament en diferents projectes com a actriu, 
directora o coordinadora. 

L’any 2008 va constituir amb altres tres artistes, el col·lectiu Circ 
Còsmic, dedicat a fer tallers internacionals de circ per a nens i nenes a 
Mèxic i Cambodja. 

El 2011 va fundar el projecte Descabelladas, dedicat a l'acompanyament de 
dones afectades de càncer, malalties cròniques i/o diversitat funcional, a 
través de la creativitat.  Aquesta associació encara continua activa i 
preparant un llibre recopilatori de la seva trajectòria de 10 anys, al 
voltant del valor terapèutic del teatre. 
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El 2017 va publicar el llibre col·lectiu Las Humoristas. Ensayo poco serio 
sobre mujeres y humor, i el 2021, el llibre autobiogràfic Trencant la 
quarta paret, recopilatori de la trajectòria de més de trenta-cinc anys de 
professió. 



14 

 

Emma Vilarasau 

 

Va estudiar interpretació a l’Institut del Teatre i va completar la seva 
formació a través de seminaris amb John Strasberg i Carlos Gandolfo, així 
com amb estudis a l’escola de Philip Gaulier de París. La seva trajectòria 
teatral abasta més de quaranta interpretacions des de 1982, el seu any de 
debut als escenaris amb Mort, dimoni i carn, de Maria Aurèlia Capmany 
dirigida per Carme Portaceli (Teatre Lliure, 1982). Al Teatre Lliure va 
treballar durant un llarg període de temps sota les ordres de Fabià 
Puigserver, Lluís Pasqual, Pere Planella, Carme Portaceli i Xicu Masó. El 
1990 es va posar per primer cop sota la direcció de Sergi Belbel a Tàlem 
(Teatre Romea) i, posteriorment, va repetir amb El criptograma de David 
Mamet (TNC, 1999). 

Ha actuat en produccions com L’habitació del nen de Josep Maria Benet i 
Jornet (Teatre Lliure, 2003); Agost de Tracy Letts (TNC, 2010-2011); Els 
dies feliços de Samuel Beckett (Teatre Lliure, 2014); Fedra de Jean Racine 
(Teatre Romea, 2015) i Caiguts del cel de Sébastien Thiéry (Teatre Condal, 
2015 / Teatre Goya, 2016). També destaquen les seves interpretacions sota 
la direcció d’Ariel García Valdés a Les tres germanes d’Anton Txékhov (TNC, 
2005); Manel Dueso a Un tramvia anomenat desig de Tennesse Williams (Teatre 
Romea, 2000); Lluís Homar a El barret de cascavells Luigi Pirandello 
(Teatre Lliure, 1994); Josep Maria Mestres a La infanticida de Caterina 
Albert (Teatre Romea, 2009) i Un matrimoni de Boston de David Mamet (Teatre 
Lliure, 2006); Pere Riera a Infàmia (La Villarroel, 2016), Barcelona (TNC, 
2013) i Desclassificats (La Villarroel, 2011); Daniel Veronese a Qui té por 
de Virginia Woolf? d’Edward Albee (Teatre Romea, 2011); Pau Miró a Un tret 
al cap (Sala Beckett, 2017) i Victòria (TNC, 2016); Andrés Lima a La mare 
de Florian Zeller (La Villarroel, 2017); Lluís Pasqual a Medea a partir 
d’Eurípides i Sèneca, amb versió d’Alberto Conejero i el mateix Lluís 
Pasqual (2018) i Iván Morales a La cabra o qui és Sylvia? d’Edward Albee 
(La Villarroel, 2020). També ha estat dirigida per Sílvia Munt a Casa de 
nines, 20 anys després de Lucas Hnath a partir d’Henrik Ibsen (Teatre 
Romea, 2019) i Eva contra Eva de Pau Miró (Teatre Goya, 2021). 

Darrerament, l’hem vist a L’oreneta de Guillem Clua (La Villaroel, 2022). 
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La seva extensa trajectòria sobre els escenaris ha estat guardonada amb 
diversos premis, entre els quals destaca la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya (2015). 
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