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sinopsi
El bruel és el cant del bitó. Un bram desesperat, greu,  indesxifrable, 
impossible de descriure. I és el bram de dos bous ofegats en el fang 
dels aiguamolls fa molts segles. Són els crits de la terra, sí, de la 
Terra, de la nostra terra.

El que us presentem aquí són els bruels que no ens deixen dormir a 
les nits. No tots, alguns.

Aquesta és la història d’una casa que es va cremar fa molt temps. I 
us explicarem que dins la casa cremada hi van trobar dues dones. 
Dues noies. Abraçades. Mortes. Calcinades. I que ningú no 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.

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 explicat 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.

premi adrià gual 2018 de l’institut del teatre





l’espectacle

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. Aquest espectacle és un conte que s’explica a la vora del foc. 

És una llegenda que necessita ser explicada amb proximitat. Per això la proposta de la posada en escena 
és a tres bandes. Treballem des de dos conceptes bàsics: el concepte enunciatiu i el de presentació.

En un món en què la tecnologia és omnipresent, volem que aquesta esdevingui un llenguatge comú. 
Volem transportar l’espectador del teatre a les històries que expliquem i i l’us de la tecnologia ens per-
met fer-ho de formes diverses. A través de la manipulació d’objectes  i la gravacció en directe reforcem i 
acompanyem la paraula de l’actor en l’escena dramàtica.

Una coproducció amb el Grec Festival de Barcelona





què han dit de nosaltres

Un quadre tant net com terribles són les seves ombres Jordi Bordes -  recomana.cat

“La Llarga convida a entrar a l’habitació prohibida d’amagat. Rascar ingènuament en allò que provoca 
desconcert i , tot seguit, negar haver-se aixecat la crosta de la ferida. És un viatge molt honest, net, pulcre. 
Que deixa l’enigma plantejat perquè sigui l’espectador el que el resolgui, el que el domini o es deixi 
atemorir per ell. tothom té a casa, a la família, històries mal explicades, migamagades que provoquen una 
vergonya i que, per aquest motiu, els néts
volen desenterrar-les”

Historias de silencios destapados Elisa Diez - Somnis de teatre / recomana.cat

“Con un lenguaje de hoy, las historias del pasado siguen resonando igual de cruentas en nuestras ca-
bezas, por mucho que los que las vivieron hayan callado para siempre. Bruels es un montaje sincero, 
valiente, una muy buena carta de presentación en un circuito más abierto, que demuestra que La Llarga 
es una compañía muy a tener en cuenta en las próximas temporadas.”



El fang de la memòria Ana Prieto Nadal - El núvol

“La Llarga ens ofereix teatre de text de creació pròpia, virtuosament acompanyat o contrastat, subratllat 
o contradit per un relat paral·lel fet d’objectes manipulats in situ i a petita escala. La proposta s’apuntala 
en el gest honest i en les paraules —el fang de la imaginació—, que brillen especialment i es tematitzen 
quan els joves s’aventuren en una enumeració caòtica de realitats i mots autòctons que corren el risc 
d’enfonsar-se del tot en els aiguamolls de la desmemòria.”

Conte a la vora del foc Joana Cortils - NovaVeu /recomana.cat

“La feina dels intèrprets és molt delicada, actuen amb la naturalitat de parlar en primera persona, despullats 
de qualsevol personatge, com si fos la cosa més senzilla del món.
Destaco l’espontaneïtat i la vis còmica de Iona Balcells i Juan Pablo Mazorra, la professionalitat de Rebecca 
Alabert i, sobretot, la màgia de Joan Marmaneu que és capaç de transportar-nos amb la veu allà on vulgui, 
amb el domini del temps; ni un segon abans ni un segon després, amb el mig somriure de qui sap que 
l’atenció és tota per a ell, que té el  públic expectant per a la seva següent paraula.”
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