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TEATRE MUSICAL
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L’OBRA

Sinopsi
Mataries per viure en un pis a l'Eixample? Amb
aquesta pregunta de fons, arriba "La Grossa i la
Bèstia", un thriller musical de nova creació. La Bolinda
té un pis llogat a Provença 108, però qui paga la
mensualitat és el Nacho Rovira, la seva parella i
aspirant a magnat del pladur. El molt cràpula la tanca
amb clau per sortir a lligar amb la Celina, una noia amb
afició per les arts marcials i que casualment busca pis.
Obligats a conviure tots tres sota un mateix sostre,
començarà un conflicte amb plans secrets, que
requeriran la intervenció del Virginio Birra, un Mosso
d'Esquadra i del Sixto, el repartidor de pizzes. Quatre
músics en directe, tretze cançons i un desenllaç brutal!

“

Un divertit
thiller musical

L’EQUIP

CAROL GONZÁLEZ
(Boli)
Nascuda a Barcelona, comença la seva carrera
artística com a ballarina i cantant i més endavant
comença la formació actoral en teatre musical a
Madrid. Completant la seva formació tant a Barcelona
com a Los Ángeles, Londres i París. Va formar part del
reconegut musical de Jonathan Larson, “Rent”, dirigit
pel Daniel Anglès. Alhora va ser una de les integrants
del grup vocal Deudeveu, guanyadors del concurs
televisiu “Oh Happy Day”. Ha participat en musicals
infantils com Cantajuego, El Gran Llibre Màgic o La
Rateta amb la companyia Tgracia o Hansel i Gretel i
La Ventafocs amb La Roda. Avui dia combina els
escenaris amb feines de doblatge com a actriu i
cantant i també producció d’espectacles. En els temps

Intèrprets

morts li agrada fer pa amb massa mare i jugar amb la
seva gateta, de nom Boleta. Durant un temps ha sigut
representant i cap de producció de mags com “El Mago
Pop” i en Dakris.

ANNA HERÈBIA
(Flaqui)
Llicenciada

en

Art

dramàtic,

en

l'especialització

d'interpretació musical per l'Institut del Teatre de Barcelona.
Des del 1997 es forma com a actriu, cantant i ballarina
passant per escoles com Centre Artístic Agnès Miralbell,
Conservatori del Liceu, Coco Comín, Eòlia, Aules i Complot
Escénico.

L’has pogut veure a:
ImproSideStory, Akelarre, El jovencito Frankenstein, Rent,
AmorxAmor, ImprosideStory, Estrip-tesi, Aquests cinc anys,
Renard o el llibre de les bèsties, Rent en concert, Generació
de merda, Rent, Trilogia MozArt, Facilissim, Per sobre de
totes les coses, La Dama, La flauta màgica, The Last Five
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Years i El soldadet de plom.

SERGI CAMPOY
(Nacho)
Inicia els seus estudis a l’Escola Eòlia de Barcelona on més
tard es llicencia en Teatre Musical. Les seves actuacions
més recents han estat i són al Teatro Lara de Madrid: "Sidra
en Vena”, "Lavar, Marcar y Enterrar” i “Pisazo”. També ha
interpretat a Guido Contini al musical Nine, de gira per
Espanya. Ha format part de musicals com Sister Act, on va
començar com a swing i va acabar interpretant a TJ,
“Contracorrientes” a la Nave 73 (Madrid), “Songs for a New
World” i “Lo tuyo y lo mío”. Va fer l’infantil “El pequeño Dalí”
fent temporada el Teatro Alcazar. A més a més, ha fet
microteatres musicals com “Adan y Eva”, “Eurodrama” o “Ay
que drama maricón” a Barcelona i a Madrid. Com a cantant
ha participat als programes televisius “El Número Uno”
d’Antena3 i “Oh Happy Day” de Tv3 on va guanyar el primer
premi amb el grup Deudeveu, treient un disc al mercat i
actuant en festivals tan importants com el Festival de Cap
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Roig. També ha treballat en un espectacle fent gira per la
Xina i fent de mestre de cerimònies en dinners-shows de
Madrid i de Barcelona.

CARLES PULIDO
(Sixto, el pizzero)
L’has pogut veure a:
2021, Barcelona 24H, Musical, Swing hombres/director
residente, Marc Flynn, Teatre Aquitània 2020, Barcelona
24h, Musical, Swing hombres, Marc Flynn, Teatre Gaudí.
2019, Karen, Texto, Abel, Marta Gil Polo, Teatre Gaudí.
2019, Fragile, Texto, Jack, Albert Méndez, Theatre Uncut.
2018, Todos, Musical, Alberto, Queralt Riera, Teatro Lara.
2017-2018, 4 minuts 12 segons, Texto, Nick, Josep Duràn,
Versus Teatre / Gira Cataluña. 2017, No love No sex, Texto,
Agustín, Queralt Riera, Teatros Luchana. 2016, Orson surt
perseguit per un ós, Texto, Valentino, Gerard Vázquez,
Teatre Gaudí. 2014, Fang a les costelles, Texto, Tommy,
Gerard Vázquez, Teatre Gaudí. 2013-2015, Somriures i
llàgrimes, Musical, Rolf/ Max, Juli Rodríguez, Teatre Gaudí
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/ Teatre Victòria / Gira Cataluña.

JAUME CASALS VIVES
(El Mosso)
Nascut a Caldes el 27 de maig de 1993, però crescut a
Pineda de Mar. Molts el recordareu pel seu paper de Bruno
a ‘La Riera’ i ha estat un dels protagonistes de la nova versió
de ‘Kràmpak’(2021) a l’Aquitània Teatre de Barcelona. Amb
el musical “BARCELONA 24”, va estar nominat a millor actor
de musical, als Premis Butaca.

L’has pogut veure a: 2020-2021 “Barcelona 24h” Dir.
Marc Flynn. Teatre Gaudí / Teatre Aquitània • 2019
“Kràmpack” Dir. Pep Antón Gómez. Teatre Aquitània • 2019
“Cabaret Bohemi” Dir. Iván Morales. Almeria Teatre • 2019
“Musicales Dorados” Dir. Joan Vázquez. Club ONYRIC •
2019 “Infidels” Dir. Lidia Casanova. Microteatre Bcn • 2018
“Eli” Dir. Antonio Calvo. Sala Versus Glòries • 2017
“Entrevista peculiar” Dir. Joaquim Bundó. Microteatre Bcn •
2017

“Tramuntana”

Dir.

Elisabet

Sopesens.

Teatre

Tantarantana • 2016 “La Peixera” Dir. Óscar Molina. Sala
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Versus Glóries • 2016 “Shakespeare on the beat” Dir. Marc
Molina. Gira por Catalunya • 2015 “Un Musical Innominable”
Dir. Marina Schiaffino. Teatreneu • 2015 “White Rabbit” Dir.
Ágata Casanovas. Microteatre Bcn • 2015 “Ifigènia a Orem”
(monologo) Dir. Mireia Sanmartín Teatre Círcol Maldà • 2011
“El llibre de la selva” Dir. Joan Vázquez. Teatreneu

JOSEP M. BORRÀS
Teclats

PEP MENDOZA
Guitarra

JOAN GENÉ
Baix

ÀLEX GASPA
Bateria

EVER BLANCHET
Autor i Codirector
Director, dramaturg i empresari teatral. Fundador de la
companyia Versus Teatre (1980) i de les sales Versus
Teatre (1995) i Teatre Gaudí Barcelona (2008). Des del
1974 compagina l’activitat creativa (com a autor i director)
amb la pedagogia de tècniques d’interpretació, donant
cursos a països com Uruguai, Brasil, França, Portugal i
Espanya. A Catalunya ha donat classes a l'Institut del
Teatre de Terrassa, al Centre de Teatre de Granollers i a

Equip de direcció

l'Aula de Teatre de Lleida. A Porto Alegre, Brasil, va fundar
el Moviment d'Art al 1975.

MARIA CLAUSÓ
Codirectora
Estudis de dansa contemporània a l'Institut del Teatre de
Barcelona. D'interpretació a l'Institut del Teatre de Terrassa.
I ha fet cursos amb John Strasberg, Avelina Argüelles,
Marta Carrasco, Maria Fernández Ache, Will Keen i Mercè
Boronat entre d’altres. Ha treballat pels directors: Iago
Pericot, Quim Lecina, Pau Monterde i Ever Blanchet entre
d’altres. Fundadora de la companyia Versus Teatre (1980),
amb la que ha estrenat més de vint espectacles. I amb la
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cia. Teatre de la Nau (1991) més de deu. Fundadora de les
Sales Versus Teatre (1995) i Teatre Gaudí Barcelona
(2008). Des del 1982 ha compaginat l’activitat com a actriu,
ajudant de direcció i col·laboradora amb companyies de
creació. Ha donat classes al Centre dramàtic del Vallès
Oriental de cos i Dinàmiques del moviment per actors.

JOSEP M. BORRÀS
Composició
Nascut a Barcelona al 1961, estudià piano des de els 10
anys al Conservatori Superior de Música del Liceu on
obtingué el Grau Professional, també hi estudià Música de
Càmera amb Maria Canela. Va estudiar jazz a l’escola de
de música Zeleste amb el mestre Francesc Burrull i a l’Aula
de Música Moderna i Jazz amb el mestre Manel Camp.
Actualment director, pianista i acordionista a la Orquestra
Internacional Maravella. Fundador i Director de Youkali,
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escola de teatre musical de Barcelona des de 1997.En
teatre ha treballat amb Nuria Espert i Mario Gas a “Master
Class”, amb Carles Sabater a “Els Pirates” de Dagoll
Dagom, i a d’altres musicals com “T’estimo ets perfecte, ja
et canviaré” o la versió de “El somni d’una nit d’estiu” de
Ever Martin Blanchet, al Versus Teatre, de la que va ser
també autor de la música. Ha treballat com pianista
acompanyant d’artistes com Sara Montiel, Raimon, Quico
Pi de la Serra amb qui va fer el disc “Tot”, amb els “Mágicos
‘60”: Karina, Micky, Tony Ronald, Jeanette i Llorenç
Santamaria, amb Oriol Tramvia amb qui va fer el disc “Radio
Club Harlem Jazz”, amb Oscar Mas amb qui va fer el disc
“Àngel caigut”, Josep Tero o Joana Font amb qui va fer el
disc “Boleros con sabor a jazz”, entre d’altres. Arranjador,
director musical i pianista de recitals de música francesa
com “Un viatge per les cançons de Jacques Brel” amb
Miquel Comamala o “Barbara“ amb Ana Cristina Werring.
També ha estat pianista de formacions com l’Orquestra
Pensylvannia, Huapachà Combo, La Salseta del Poble Sec,
l’Orquestre Excellence.

ANNA VALLDENEU
Direcció vocal
Cantant, actriu i psicòloga. Vocal coach i professora de veu,
cant i interpretació amb més de 20 anys d’experiència. Estill
Master Trainer – EVT (Voice Craft). Estudis realitzats a
Barcelona i Londres (Helen Rowson, Paul Farrington, AnneMarie Speed, entre d’altres). Ha estat docent en els Estudis
de Psicologia a la UAB i la UOC. Professora i vocal coach
de la tercera edició d’Operación Triunfo (TV1) i El Número
Uno (Antena3). Actualment és professora de cant del Grau
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Universitari d’acting d’ESART. Vocal coach dels muntatges
teatrals Què (dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix) i Cançons
per un nou món, entre d’altres. Directora de l’obra de teatre
musical The Wild Party d’Andrew Lippa (Teatre Gaudí
Barcelona, febrer 2013) nominada a 3 premis Butaca. Actriu
als muntatges musicals: Collage (2006), Cançons per un
nou món de Jason Robert Brown (2008), John i Jen (2018)
d’Andrew Lippa i dirigida per Xavi Duch i Carrie, el musical
(2018-19) dirigida per Ferran Guiu. Component del grup a
capella CODA amb el qual ha gravat 2 treballs discogràfics
(Eclèctic i Back to 6). És una de les fundadores i directores
de VOCAL FACTORY – Plataforma formativa en Arts
Escèniques.

Companyia

VERSUS TEATRE
La companyia Versus Teatre crea i produeix espectacles des de
l’any 1980, quan va néixer amb un clar objectiu: ser innovadora i
creativa. Entre les aules de l’Institut de Teatre de Terrassa i del
Centre de Teatre de Granollers, Versus Teatre es va consolidar
com a companyia amb voluntat de recerca, creació i de potenciar

La companyia
Companyia

l’autoria nacional contemporània. Afegir que el fet de tenir un
dramaturg a la companyia, l’Ever Blanchet, sempre ha facilitat les
adaptacions així com les estrenes de nous textos.
La Cia. Versus Teatre va liderar la renovació de models de
Festivals i Cicles de Teatre i Dansa. Entre altres projectes, va
treballar per les guies de lectura de la Fundació la Caixa, creant
espectacles de reforç per la xarxa de biblioteques. Alguns
exemples són “El amor breve“, de Lorca, “Adorado Borges” centrat
en la poesia de Jorge Luis Borges i un altre sobre la Poesia de
Miquel Martí i Pol. Aconseguint fer gires pels centres culturals de
Catalunya i Centres d’ensenyament d’arreu.Posteriorment, va
crear obres escèniques amb textos de Carles Riba, Víctor Català i
Mercè Rodoreda entre altres. Com també va fer representacions
en gira per Teatres Municipals i diversos festivals com el de Sitges,
Granollers, Fira de Tàrrega, etc.
Sempre mantenint l’interès pel teatre musical alternatiu, el teatre
de creació i les dramatúrgies emergents, l’any 1995 va reconvertir
la primera fàbrica d’ascensors de Barcelona en un espai escènic el
qual li van posar el mateix nom: Versus Teatre. La companyia va
gestionar la sala fins al desembre del 2018 després de moltes gires,
funcions i més de seixanta-cinc creacions.
El gener del 2019 la companyia Versus Teatre deixa el local del
carrer Castillejos, més centrada en la producció pròpia i la recerca
de nous reptes. Proposant nous conceptes que vinculin cultura,
educació i formació. Cercant noves formes de participació en les
arts escèniques. Fomentant valors de civisme, convivència i
multiculturalitat.

93 603 51 61
versusteatre.com
produccio@versusteatre.com

