


introducció

Hi ha una llegenda a l’Empordà amb molts anys d’història que explica què li va passar a un home 
que, per no haver de repartir la collita amb els seus veïns en un any de fam, va carregar el carro amb 
el seu gra per anar-se’n a un altre poble. Però en passar pels aiguamolls, carro, bous i càrrega van 
quedar atrapats al fang fins a enfonsar-se i desaparèixer entre els brams estremidors de les bèsties. 
Nosaltres no us explicarem la història, però sí que us parlarem dels bruels que proferien aquells 
animals i de la seva similitud amb el cant nocturn del bitò, un ocell que niua als aiguamolls i que, 
tot i ser de grans dimensions, gairebé no es deixa veure. Com els bous de la llegenda, el mascle del 
bitó profereix uns bruels igualment esgarrifosos en arribar l’època del zel. Dels bruels, però dels 
que cadascun de nosaltres escoltem a les nits i ens fan regirar al llit, ens parla aquest muntatge, i 
també de les paraules que no hem dit i de les que oblidem, de germans que pateixen per un pare 
amb demència prematura, d’homes morts i de gent que es passeja per la Lluna, de dones que ho 
saben tot i no diuen res... Tot, utilitzant recursos tecnològics que, en un món en què la tecnologia 
és omnipresent, volen esdevenir la base d’un llenguatge comú.

Parla la noia:
El bruel és el cant del bitó. El bruel és el crit dels bous que es van enfonsar al fang dels aiguamolls de 
l’Empordà una nit de fa molts segles. El bruel és la veu de la meva àvia. L’àvia sabia la història de la casa 
que es va cremar i no me la va explicar mai. No és que m’expliqués cap mentida. Simplement  va callar. 
Jo us vull explicar la història de la casa, perquè s’ha convertit en la meva història, perquè he hagut d’escriure 
la meva història de mica en mica, poc a poc, mentre m’adonava de tot.



sinopsi

Us explicarem la història d’una casa. Sí, podríem dir que aquesta és la història d’una casa. Us expli-
carem la història d’una casa que es va cremar. Que la van cremar. Que algú la va cremar. L’Héctor. 
L’Hector va ser qui va cremar la casa, això també us ho explicarem. Però no des del principi.
Us explicarem que l’Héctor va ser qui va cremar la casa. I que dins la casa cremada hi van trobar 
dues dones. Dues noies. Abraçades. Mortes. Calcinades. 
I que ningú va saber mai que va ser l’Héctor qui va cremar la casa. O potser sí. Potser tothom ho 
sabia des del principi però ningú no ho va dir mai. De la mateixa manera que ningú va dir mai 
que a les dues noies les van trobar abraçades al llit. A mi el que em va explicar la meva àvia és que 
una era a la cuina i l’altra tot just acabava d’arribar quan hi va haver l’explosió. Això és el que s’ha 
explicat sempre.

Però nosaltres us intentarem explicar la veritat. I us intentarem explicar que li va passar a l’Héctor. 
Què va fer des que va cremar la casa fins que va morir en un accident de trànsit xocant fatalment 
contra un cérvol el dia que Felipe González va guanyar per primer cop les eleccions.
I sí, al final d’aquest espectacle, d’aquest trobada, sabreu qui eren les dues noies. I sabreu on, com 
i quan va tenir lloc exactament l’accident de cotxe de l’Héctor. I sabreu que l’Héctor era mexicà. I 
que de la violència de l’impacte el cos de l’Héctor i el del cérvol eren pràcticament indistingibles. I 
sabreu, també, qui eren els dos nens que van descobrir un cadàver. I que aquells dos nens ara tenen 
poc més de 30 anys. I que potser són aquí, amb vosaltres.

I sí, aquesta és la història que us explicarem. Però no perquè tinguem ganes d’explicar-vos una 
història sobre la nostra terra. No només per això. Us explicarem aquest conte perquè de vegades, a 
les  nits encara plorem. Plorem per tot allò que no ens han explicat. Per tot allò que ens han expli-
cat malament. Plorem en silenci, i no sabem ben bé perquè plorem. Però sabem que ens falta un 
detall, un detall minúscul per a entendre’ns. Perquè els que ja no hi són van callar massa coses. I 
ara és massa tard.



l’espectacle

Aquest espectacle és un conte que s’explica a la vora del foc. Parteix d’una llegenda popular per 
parlar-nos sobre els silencis i els mots que oblidem. És una llegenda que necessita ser explicada 
amb proximitat.
Per això la proposta de la posada en escena és a tres bandes. L’espai, la posada en escena, la treba-
llem des de dos conceptes bàsics: el concepte enunciatiu i el de presentació.

Per altra banda, utilitzem vàris recursos tecnològics. En un món en què la tecnologia és omnipre-
sent, volem que aquesta esdevingui un llenguatge comú. Volem transportar l’espectador del teatre 
a les històries que expliquem i la tecnologia ens permet fer-ho de formes diverses.

Bruels és el projecte guanyador del Premi Adrià Gual 2018. 
Una coproducció amb Grec Festival Barcelona

Nascuda a Mallorca però arrelada a l’Empordà la companyia la llarga us mostra el muntatge amb 
què ha guanyat el premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre. Parteix d’una llegenda popular per 
parlar-nos sobre els silencis i els mots que oblidem.



la companyia

A la llarga ens definim com a companyia de creació teatral empordanesa. Fem teatre de text i  
de creació pròpia. Parlem del nostre passat, del nostre present i del que ens preocupa del nostre 
futur, sempre amb esperit crític i reflexiu. Els nostres espectacles han tingut com a punt en comú 
la interpel·lació directa al públic. Som propers als espectadors i ens agrada implicar-los direc-
tament. Espectacles personals, lligats al present i al passat. Que expliquen històries que, d’una 
manera o altra, tenen a veure amb nosaltres i amb l’Empordà.
L’Empordà és el nostre bressol. Ha estat per nosaltres font d’inspiració i evolució. Creiem en la 
creació des de l’Empordà i per més que molts de nosaltres hem marxat a viure a la gran ciutat, 
sempre tornem a casa quan ens trobem perduts. 
Creiem en el poder de comarques. Per això treballem per descentralitzar la creació i producció 
teatral de Barcelona. Lluitem per la professionalització i desprecarització de les companyies in-
dependents i volem fer la feina dignament amb els recursos dels quals disposem. Les ganes de 
fer teatre de tots els integrants de la llarga han servit per lluitar contra la situació econòmica i 
política del moment i hem buscat la forma de produir els nostres espectacles. 
Però sobretot el que més ens agrada és gaudir treballant

la llarga neix el 2014 a Mallorca de la mà de Rebecca Alabert. El 2016 la companyia es trasllada 
a Catalunya i creix incorporant nous professionals de diferents àmbits de les arts escèniques, 
motiu pel qual el format de La Llarga ha anat evolucionant. 
La companyia s’estrena a Mallorca amb “Dalí Ha Mort “(Rebecca Alabert, 2015). Espectacle 
escollit per participar a Trasatlántico 2017 (Gira per Argentina i Uruguai). El 2016 participa en 
la Mostra de Creadors Emergents de l’Empordà amb la peça curta “La Dona que donava menjar 
als coloms” (Marià Llop) i el 2018 presenta “Llançament” (Premi Mostra’T de la Sala Sandaru 
2018) escrita per Oriol Morales i dirigida per Dani Serra (La Planeta de Girona, Abril de 2018).
La companyia aposta també per la dinamització dels espais públics i ofereix els seus serveis a 
ajuntaments i entitas. Una mostra d’aquests és “El CDR de l’home dels Nassos” (Figueres 2017) 
i “Atiant al Tió (Vilanova de la Muga 2018).
Com a companyia, però, els nostres interessos ultrapassen els de la mera exhibició dels especta-
cles que creem. Ens interessem també en la formació i divulgació de les arts escèniques, i és per 
això que La Llarga el 2016 va conduir el club de lectura “Llegir el teatre per joves” organitzat pel 
TNC i les Biblioteques de Catalunya a Figueres. I el 2018 i 2019 participa en la formació dels 
alumnes de segon de batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Deulofeu de Figueres. 

Bruels suposa un punt d’infelxió en el camí de La Llarga gràcies al Premi Adrià Gual.



fitxa artística

Direcció i Dramatúrgia: Oriol Morales 

Ajudant de direcció: Marià Llop

Intèrprets: Rebecca Alabert, Iona Balcells, 
Joan Marmaneu i Juan Pablo Mazorra, 

Producció executiva: Aina Gomis

Disseny escenografia i il·luminació: Ona Grau

Disseny audiovisual: Aleix Plana

Fotografia: Maria Alzamora

Imatge gràfica: Moonland Studio

Co producció: La Llarga i Grec Festival Barcelona

Premi Adrià Gual 2018 Institut del Teatre de Barcelona



equip artístic

ORIOL MORALES
Director i Dramaturg - Figueres, 1990

Graduat en direcció i dramatúrgia per l’Institut 
del Teatre de Barcelona (2019) anteriorment s’ha-
via format en interpretació de text completant el 
pla d’estudis del Col·legi de Teatre de Barcelona. Va 
debutar com a professional codirigint amb l’Aleix 
Plana els espectacles de la companyia Teatre Sen-
seSostre, amb la qual va estrenar “Del que mengen 
les bèsties” (Sala Porta4) i “Si matéssim les mares” 
(Nau Ivanow), ambdues coescrites amb Plana. Més 
endavant desenvolupa la dramatúrgia i la direcció 
d’espectacles en solitari amb un equip prou esta-
ble format per artistes com la Mercè Lucchetti (es-
cenògrafa), en Gerard Bosch (intèrpret) i el propi 
Aleix Plana (videoartista). D’aquests espectacles en 
destaquen “Granotes”, estrenada dins el cicle Noves 
Escenes de La Pedrera i posteriorment exhibida al 
Festival TNT i la Sala Beckett (entre d’altres places), 
“Bruels”, premi Adrià Gual 2018, que s’estrenarà el 
Juliol de 2019 al Teatre Lliure dins el Festival Grec o 
“Articulado ligero”, l’última peça que ha escrit i que 
té prevista la seva estrena al Teatre Tantarantana du-
rant la temporada 2019 – 2020. 

Ha treballat com a dramaturg per companyies com 
La Llarga (“Llançament”, premi Mostra’t 2018 de la 
Sala Sandaru, estrenada a la sala La Planeta, Girona) 
o AgitArt (“Dust”, espectacle de dansa dirigit per 
Roger Fernández i estrenat a The Place, Londres). 

També ha treballat com a ajudant de direcció d’He-
lena Tornero (“Kalimat” Teatre Nacional de Cata-
lunya, 2016 i “El Futur”, Teatre Nacional de Cata-
lunya, 2019), Julio Wallovits (“Argentinamiento”, 
Sala Beckett, 2017) i Joan Ollé (“En la solitud dels 
camps de cotó”, Teatre Nacional de Catalunya, 2017, 
en aquest cas com a meritori). 

Des de l’any 2016 forma part del consell de redacció 
de la revista (Pausa.), vinculada a la Sala Beckett i 
l’any 2018 va comissariar l’espai MouJove del festival 
Figueres es Mou.



equip artístic

Graduada en Art Dramàtic (ESADIB, 2014)
Fundadora de la companyia La Llarga. S’ha for-
mat en biomecànica amb Alexei Levinsky, Anàli-
si de Moviment amb Norman Taylor, Comedia 
dell Arte a l’AIDAS amb Carlo Bosso, ha treballat 
la Tècnica Michael Chéjov amb Graham Dixon i 
View Points amb Carlota Subirós. Com a actriu 
destaca les feines a “Teatre Gourmet” (Produc-
cions Dionisíaques, 2014), “Ubú rei” (Pere Fu-
llana, 2014) “Princesa Sherezade” (Carlo Boso, 
2014). Amb La Llarga ha protagonitzat “Dalí ha 
mort” (Rebecca Alabert, 2015), “La dona que 
donava menjar al coloms” (Marià Llop, 2016), 
“Llançament” (Oriol Morales, 2018). Forma part 
de l’equip de formació dels alumnes de Batxille-
rat  d’Arts Escèniques del Deulofeu de Figueres.

Llicenciat en Art Dramàtic (Institut del Teatre 
de Barcelona, 2017). Dins l’àmbit performatiu, 
ha participat en la lectura-performance d’“H” 
(Xavier Albertí, 2015), en la performance de l’ex-
posició “Mont-mémoire” de Nico Hermansen 
(Barcelona, 2017), ha protagonitzat “GLOPS” 
Càpsules de Teatre a Abrera (Baix Llobregat, 
2017) i forma part de l’espectacle de Commedia 
dell’Arte “Toxville”(Insitiut de Teatre 2014, Gira 
per Catalunya 2014-2016). Participa en l’Òpera 
“La Gioconda” al Gran Teatre del Liceu (Pier 
Luigi Pizzi, 2019).  
Dins l’àmbit audiovisual ha participat en el curt-
metratge “La Paja” (Sergi Bassols, 2015), “Hache” 
(Netflix Espanya, 2018) i interpreta al personat-
ge Lluc a la sèrie  “Oh My Goig” (Betevé 2019). 

 REBECCA ALABERT
 Actriu i Productora - Figueres, 1992

JOAN MARMANEU
Actor - Figueres, 1994



equip artístic

Llicenciat en Actuació per l’Escola Nacional 
d’Art Teatral (Instituto Nacional de Bellas Artes) 
(Mèxic 2010- 2014). Postgrau en Teatre i Edu-
cació per l’Institut del Teatre (Barcelona, 2015-
2016) i diplomatura de teatre físic (MOVEO). 
Forma part de la companyia Joglars (des de 
2016) Guanyador del premi a millor actor de les 
ultimes dues edicions del festival de Teatre In-
dependent MUTIS, pels muntatges “Set Segons. 
In God We Trust” i “Migrante” i “El Monseñor 
de los anillos”. També ha treballat com a director 
de peces com “La niña que riega la albahaca y el 
principe preguntón” (Mèxic, 2009); “La estatua 
de Madern” (Hondures. 2010) “Intermitentes” 
(Madrid, 2016), “Sigue tus sueños ” (Centro de 

Don Bosco a Nova York, 2016)

Graduada en art dramàtic al Col·legi de Teatre 
de Barcelona, fa classes de cant amb Mariona 
Sagarra, teatre de gest amb Mercè Mateu i Joan 
Faneca i clown amb Pepa Plana. Aquest 2019 ha 
treballat amb Jorge Picó en l’espectacle “Sonets 
de Joguina” a l’Auditori de Barcelona. És cofun-
dadora de la companyia La Fil·loxera Teatre amb 
la que ha dut a terme; “Estiu” (Helena Tornero 
2017) i “El nen mort damunt la vorera” (Pere Fa-
rran 2014). Enacrregada de la direcció artística 
de “Les Mamies” (2016 França). Guardonada 
amb el premi a millor actriu pel festival Quarts 
de Teatre. Presenta el programa de televisió 
“Club Banyetes” i protagonitza els seus musicals 
des del 2013 i fins l’actualitat. Ha protagonitzat 
el curtmetratge “Subastados” (Rui Lopes, 2018). 

JUAN PABLO MAZORRA
Actor - Puebla, Mèxic 1989

IONA BALCELLS 
Actriu - Lleida, 1992 



equip artístic

MARIÀ LLOP  
Ajudant de direcció - Figueres, 1994
Graduat en Art Dramàtic (EOLIA, 2015) i cursant  el Màster d’Humanitats: Art, literatura i Cultura Con-
temporània a la UOC. Com a actor destaca la formació que ha rebut de Javier Daulte, Sandra Monclús i 
Javeir Daulte (2016-2019) i l’entrenament Corporal i de moviment amb el Col·lectiu Big Bouncers, (2016-
2018). Ha treballat com a actor  en el musical Nevares (Festival Grec 2014). És fundador de la companyia 
de teatre amateur A Mossegades entitat dinamitzadora de l’oci teatral entre els joves de la ciutat de Figueres. 
on s’estrena com a dramaturg i director amb l’obra “PastorSEX” guanyadora al millor text als Premios Buero 
de Teatro Joven 2012. Ja en l’àmbit professional funda la companyia COM UN LLUM on escriu i dirigex 
“Lavenedora de llumins, un escalt de llum a tres veus” (2016) i la intervenció en l’espai públic “Un carrer 
és...”  al festival Figueres es Mou 2018. El 2016 entra a formar part de La Llarga on escriu i dirigeix “La 
dona que donava menjar als coloms” (Cicle de Creadors Emergents de l’Empordà, 2016), fa de productor 
a l’espectacle “Llançament” (Oriol Morales 2018) i d’actor i ajudant de direcció en els següents espectacles.

AINA GOMIS 
Productora - Barcelona, 1990
És graduada al Col·legi de Teatre de Barcelona en Art Dramàtic i estudia el Grau en Comunicació a la UOC.
Fundadora de Sàndal Produccions, gestiona projectes estables a Barcelona i Girona (Reial Acadèmia de 
Medicina i Castell Medieval de Tordera), serveis de producció executiva i tècnica a diferents companyies 
d’Arts Escèniques. És cap de producció en diversos esdeveniments corporatius. Com a actriu ha participat 
a “Imaginarium It’s musical” de Zoopa Productionsi,  “Black Box” de Marc Angelet i amb direcció de Sílvia 
Navarro o a la producció de “Mcbeth” con queso amb direcció de Marc Angelet fent temporada al Teatre del 
Raval. Ara porta la producció i distribució de diversos especactles.

ONA GRAU
Dissenyadora d’escenografia i il·luminació - Tona, 1989
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i Graduada en Escenografia a l’Institut del Teatre 
de Barcelona. Ha dissenyat l’escenografia de: “El Pla” (Dir. David Ceballos, Teatre Cirvianum, 2015). “Ver-
sos d’una nit d’estiu” (Dir. Joan Oller, Plató a l’Institut del Teatre, 2015). “Ròmul el gran” (Dir. Marta Do-
mingo, Tantarantana, 2016). ”Generació de merda” (Dir. Xavi Morató, teatre Poliorama, 2016). “Antígona” 
(Dir. Dolors Vilarassau, Escaner, Institut del Teatre, 2016). “Soline i Worrick” (Dir. Judit Lopez, Institut del 
Teatre, 2017). Ha fet d’ajudant d’escenografia de la Silvia Delagneau a “Déu és Bellesa” (Dir. Alicia Gorina. 
Companyia Parking Shakespeare, Círcol Maldà, 2017) i “Titus Andrònic” (Dir. Dobrin Plamenov, 2018).



el camí de bruels

Arrelada a l’Empordà la companyia La Llarga mostra el muntatge amb què ha guanyat el premi 
Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2018.

Bruels s’estrena el juliol de 2019 a l’Espai Lliure (Teatre Lliure) dins el Festival 
Grec de Barcelona

Temporada Sala Beckett - novembre 2019
Gira per Catalunya - 2020



Aina Gomis
Producció Bruels
+ 34 698 823 257
produccio@lallarga.cat

Rebecca Alabert
+ 34 678 709 372
info@lallarga.cat

Mas Gironí, s/n
Garrigàs 17476, Girona
www.lallarga.cat

      @lallargacia
      @lallarga   
      @lallarga

creació teatral 
empordanesala llarga,


