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AMOR HERMÈTIC  
 
Amb textos de Salvador Espriu  
Dramatúrgia: Rosa Delor i Teresa Vilardell  
 
A través d’unes dones, llunyanes en el temps i en la condició, Letízia, 
Laia, Carlota, Fedra, Salvador Espriu ens sorprèn per l’afinada 
percepció psicològica amb què tracta un dels temes més importants 
de la seva obra: l’amor entre un home i una dona, un problema 
sempre apassionant. L’amor és un «miratge» que la literatura ha 
alimentat durant segles. Espriu en desconfia. Tan sols l’amor de la 
Mare que totes elles porten dins podria salvar-les de la mort que 
s’amaga darrera el mirall i salvar amb elles l’home que contemplen 
i no saben veure.  
Les veus d'aquestes dones interpretades per l'actriu Fina Rius,  
mostren un Espriu apassionat, desconegut, secret, hermètic, 
allunyat de les referències franquistes i postfranquistes, i abarquen 
diversos gèneres literaris com són la narració, la poesia i el teatre, 
amb registres que van des de l'elegíac al còmic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



AMOR HERMÈTIC  
 
LA SELECCIÓ DE TEXTOS  
 
Espriu va conèixer l’amor més sublim: el de la seva mare. Diuen que 
quan va morir es va posar corbata negra i no se la va treure mai més. 
Diuen que volia ser incinerat després de mort; tanmateix es va fer 
enterrar per respecte a ella, a les seves creences que no eren les d'ell. 
Tots els grans poetes, els més grans, han tingut una estimada morta 
per la qual han volgut ser salvats en el vol angèlic. Espriu es definia 
com a conco per naturalesa: «El complicadíssim problema del sexe no 

ateny el pòsit més profund de la meva personalitat discontínua», fa dir al 
seu personatge, El doctor Rip. Mai no es va sentir atret pel matrimoni 
que pronosticava ancorat en la rutina més ensopidora:  
 

I tu portes la tassa 
de malalt i en silenci 

t’asseus, mentre ens condemnen 
els anys, els morts, l’enorme 

balcó roent del vespre. (Matrimoni) 
 
Però si a nivell personal no l’atenyia el problema de l’eros, Espriu en va 
fer tema d’una bona part de la seva obra, això sí: sempre amb una 
estimació negativa expressada sovint des d’una adolorida ironia. 
Perquè en realitat, el que interessava a Espriu era el narcisisme femení 
implícit en l’amor. A la novel.la Laia, en la versió de 1934, Espriu 
posava en boca del narrador aquesta frase reveladora: «Creia estimar 

l’home i s’estimava a ella mateixa. Que això és l’amor: un reflex». Laia és 
la Dona primordial, Eva que infanta doblement l’home: és l’úter que en 
un primer nivell genera la vida i, per l’amor prohibit i sublimat, a una 
nova vida més espiritual que no és perfà si no és amb la mort.  
 
Miratge a Citerea (1935), nom que evoca l’illa de l’amor d’Afrodita, és 
un espai mental on Carlota, la protagonista, experimenta uns estranys 
efectes eròtics: «I bé, us sorprendreu. Aquesta frívola Carlota té, amb tot, 

el delit i la pretensió d’haver desenrrotllat una tesi –o un tema? Miratge 
a Citerea: unes dones joves dedicades a percaçar en elles, a través d’elles 



–enlluernades, arrossegades per un miratge inevitable– l’home, 

parencer, complement i víctima». Les dones cerquen l’objecte del seu 
desig però tan sols es troben amb un miratge inaferrable generat per 
elles mateixes. L’home, al capdavall un ser convencional nascut per a 
marit treballador, es juga la seva identitat en les imatges reflectides en 
el mirall de l’amor d’unes dones seduïdes pel perillós joc de la 
literatura. 
 
A Letízia, el protagonista-narrador acaba fent l’amor amb l’estimada 
morta gràcies al reflex que en projecta la seva cosina: «Carola Marelli, 

allí al meu costat, concreta i bella, tan semblant a Letízia! Letízia no 

havia mort, i jo podia encara besar-la! Jo tenia, però, seny suficient per 

rebutjar el miratge». El protagonista es ret a l’espectre de Letízia 
(somni) i estima «apassionadament tota la nit Carola» (realitat). La 
Marelli és la pantalla on reviu la imatge desitjada de la morta. «Ovidi 
diu de Narcís: corprès per la imatge de la bellesa que contempla, ama 
una esperança sense cos, pensa que és cosa, allò que és aigua» L’amant 
veu en l’amat un mirall on tan sols es veu a ell mateix estimant. 
 
EL 1937, Fedra s’enamorava de Teseu, «un miratge efímer, un miratge 

amb tot inevitable», i l’amat esdevenia obssessiu mirall d’ella mateixa, 
metamorfosada en Ull: “topava per arreu tan sols amb l’excés de si 

mateixa, esfinx atreta pel propi enigma, interessada en exigir resposta al 

propi enigma, autèntic símbol solar, Narcís femení. Enlairada i superba 

(...) Fedra tradueix en afany de domini l’amor narcisista, condemnada a 

no poder objectivar la fatal íntima complaença. (...) Teseu, aquest home 

profús i amable, aquesta ficció brillant de caràcter, emmiralla per un 

moment una imatge de plenitud. Teseu, parany d’aigües tèrboles. Espill 

narcisita, primera temptativa d’invitació al suïcidi, única monstruosa 

vida paradoxal que Fedra pot atènyer». 
 
A Una altra Fedra, si us plau (1977), Fedra estima en el fillastre Hipòlit 
la imatge del Teseu jove que la va enamorar. Diu l’autor: «Res d’adulteri 

o d’incest, com a qüestió fonamental. Fedra estima tothora un sol i 

mateix home, o un tipus d’home, que es va rejovenint, des de Teseu al fill-

mirall-miratge Hipòlit (insinuo que aquest és un garneu), mentre la 

dona, bella, orgullosa, madura i vexada per la conducta de tan adorat i 



subjugador com voluble i infidel marit, arriba a les envistes del perillós 

llindar de la menopausa. Fedra s’arma un garbuix mental i, de retruc, 

passional.» L’amor, doncs, és un miratge, una il.lusió òptica i seductora 
que en darrer terme només reflecteix el propi desig; l’estimat és tan 
sols un mirall on l’amant es contempla obsessionat pel seu mateix 
amor, aliè a l’altre, distret de la veritable identitat real del qui 
suposadament és l’objecte del seu desig. Teseu qualifica Fedra 
d’histèrica menopàusica i en fa una diagnosi sinistra: «M’estima sols a 

mi, d’acord, però em busca, presa en les fal.làcies de la imaginació, 

envescat ocell, pels tortuosos camins de l’enyorança de la joventut 

esvanida, on li és impossible de trobar-me, de recobrar-m.»  
 

Rosa Delor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TEXTOS D´ESPRIU:  
 

1. De El caminant i el mur, diversos poemes, referits a la 
mare.  

 
2. Letízia. Un conte de Poe sense Poe ni por.  
 
3. Laia. Fragments de la novel·la.  
 
4. Miratge a Citerea. Fragments de la narració.  
 
5. Un altra Fedra, si us plau. Fragments de l´obra dramàtica.  



AMOR HERMÈTIC  
 
L´ESCENIFICACIÓ 
 
Espriu és minuciós a l'hora de dissenyar el pes, contingut i recorregut 
de la seva obra; és enormement culte; cultiva l'hermetisme; és elegíac, i 
també deliciosament irònic. Espriu és més gran que el seu locus mític 
de Sinera, i per això pot ser abordat des d'angles molt diversos. Amor 
hermètic aposta per un tema que apareix amb força al llarg de la seva 
producció: Espriu va intentar d’entendre la realitat que l’envoltava a 
través d’uns ulls de dona. Va cercar la part femenina que tot home duu 
a dins, el dualisme intern —masculí femení— que tots transportem 
misteriosament. Fascinat per l'hermetisme va usar en algunes ocasions 
la signatura amagada del pentagrama pitagòric: l'estrella de cinc 
puntes, que es perfila en un únic traç i que es clou en el seu propi inici 
com un instrument per crear i construir la seva obra.  
 
A Amor hermètic aquest recorregut dóna peu per dissenyar la 
circulació de l´actriu en el transcurs de la representació. L'actriu traça 
sobre un decorat estès a terra, a la manera que es pintaven antigament 
els telons de teatre, amb un regla i una caneta el perfil de l'estrella de 
les cinc puntes, que neix a l´inici de la representació i queda 
definitivament completada quan s´acaba. Un recorregut simbòlic, 
doncs a cada punta d'estrella, segons la tradició pitagòrica, li correspon 
un dels quatre elements primordials: terra, aigua, aire, foc, generats 
per l’esperit/amor, l'assoliment del qual tanca el recorregut. Una 
càmera de vídeo en directe enregistrarà aquesta subtil performance 

visual i un projector la plasmarà al fons de l'espai de representació, 
fent de mirall i fent-la visible als espectadors.  
 
Per altra banda, és sabut que les teories pitagòriques sobre la 
proporció troben la seva representació en la música i és en aquest 
aspecte, unit al simbolisme de l'estrella, amb el qual Damien Bazin es 
basa per dissenyar un espai sonor on s'uneixen els quatre elements 
lligats al caràcter de cadascuna de les dones, amb el concepte de 
recorregut, d'exploració de l'amor.  



FITXA ARTÍSTICA  
AMOR HERMÈTIC  
 

Text literari: Salvador Espriu  

 
Actriu: Fina Rius  
Tria de textos: Rosa Delor  
Dramatúrgia: Rosa Delor i Teresa Vilardell  
Disseny de so: Damien Bazin  
Espai escènic: Lali Canosa  
Tècnic llum i so: Luque  
Video: David Ramos  
Fotografies: Albert Pons  
Direcció: Teresa Vilardell  
Producció: Fina Rius  

Distribució: Mola Produccions 
 

Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres 
Catalanes i la Nau Ivanow 

 
ENLLAÇOS:  
 
http://www.tv3.cat/videos/2696951/Tarragona-homenatja-Espriu-amb-Amor-
hermetic  
 
Trailer d'Amor Hermètic: http://www.youtube.com/watch?v=h9RAL4C6pG4  
 
Resum fotogràfic: http://www.youtube.com/watch?v=D8FixeC_Pqk  
 
Cultura en Gira: http://www.youtube.com/watch?v=BEq2eidjwDA  



L’equip...  



FINA RIUS, actriu.  
 

 
Llicenciada en Art Dramàtic per l´Institut 
del Teatre de Barcelona (1980).  
-Postgrau d´interpretació a l´Institut del 
Teatre amb Lluís Pasqual (1981-82)  
-Seminari d'interpretació amb John 
Strasberg  
-Seminari sobre les tècniques de B. Brecht 
amb Konrad Zschiedrich  
-Seminari sobre el mètode d'Uta Hagen amb 
Karol Rosenfeld  
-Curs amb Javier Daulte  

 
 
Teatre  
– Una vella i coneguda olor- de Josep Mª Benet i Jornet amb 
direcció de Sergi Belbel. Co-producció TNC-KAET. Febrer-
Novembre 2011.  
-Una altra Atlàntida- de Jacint Verdaguer. Adaptació y 
direcció Francesc Cërro. La Selva del Camp 2011  
-Marburg- de Guillem Clua. Dir. Rafael Duran. TNC. Maig, 
juny 2010.  
-“Amor hermètic” de Salvador Espriu. 2010 en gira  
-Pasqua d’August Strindberg. Dir. Francesc Cërro. Producció KAER.  

Teatre Bartrina de Reus desembre 2009  

-La nit més freda (veus a l’exili) idea i creació Teresa Vilardell  

Teatre Nacional de Catalunya 2009  

-Boris Godunov amb La Fura dels Baus 2008 Gira internacional  

-Molta aigua de Carles Mallol. Sala Beckett setembre 2007  

-Efectes Secundaris d’Ada Vilaró Teatre Noutantarantana 2007  

-Pel camí dels ulls sobre textos de Salvador Espriu 2007  

-El Palau de l’Alquimista sobre textos de Josep Palau i Fabre. Dir. Teresa 

Vilardell 2006  



-YERMA de Federico Garcia Lorca. Dir. Rafael Durán. Festival de Barcelona GREC-

2005. Juliol-agost amfiteatre de Montjuïc.  

-L’Informe Lugano de Susan George. Dramatúrgia Miguel Casamayor. Direcció 

Teresa Vilardell. Promoció Fina Rius. Una producció de La Trilateral i el Forum 2004. 
En cartell.  

-Vides de tants d´Albert Mestres. Direcció Joan Castells. Festival de Teatre de 

Sitges-Tantarantana-Grec/2003  

-Un mar dins del calaix; “impressions” de Joaquim Ruyra. Tria de textos Pep 

Paré. Direcció Teresa Vilardell. Vestuari escènic Perejaume. Estrena a Torelló. Gira per 
Catalunya-2003  

-Addictes a la xocolata de Philippe Blasband. Direcció Lurdes Barba, Sala 

Muntaner. Març 2002.  

-Lo cor de l’home és una mar (a partir de textos de Jacint Verdaguer). 

Direcció: Teresa Vilardell. TNC abril’02.  

-.La mare sempre em deia no, de Charlotte Keatley- direcció Lurdes 

Barba-.Estrenada a l’Artenbrut el 2000. Gira per Catalunya-2001.  

-Las Bizarrías de Belisa de Lope de Vega. Dir. Antonio Simón Rodríguez. 

Teatre Tívoli.  

-Leonci i Lena de G. Büchner. Dir. Sven-Eric Bechtolf. Festival Internacional de 

Sitges.  

-La senyoreta Júlia de A. Strindberg. Dir .Antonio Simón Roclriguez 

Tantarantana.  

-Pel davant i pel darrera de M. Frain. Teatre Condal i gira per tot el país.  

-Glups de Dagoll Dagom. Dir. J.Lluís Bozzo. Teatre Victòria. Gira americana i 

espanyola.  

-Els Beatles contra els Rolling Stones de J. Mesalles i M. Casamayor. 

Dir. Jordi Mesalles. Teatre Romea.  

 
Televisió  
-KMM. Sèrie TV3. 2012  
-Hospital Central- octubre 2009  
-EL COR DE LA CIUTAT, en el perssonatge de Marina, sèrieTV3. 

2005-2006  

-CAMPING, Tv-movie. Dir. Lluís Arcarazo. Prodigius Audiovisuals SA.2006  

-EL AÑO QUE TRAFIQUÉ CON MUJERES, Tv-movie. Dir. Jesús Font. 

Prodigius Audiovisuals S.A. 2005.  

-Latidos. Dir. Carlos Pastor. Fausto Producciones S.A. 2005  



-El Tránsfuga, Instan-movie. Dir.Jesús Font.Prodigius Audiovisuals S.A.2003  

-Majoría absoluta. Sèrie. TV3-2003  

-Con el 10 en la espalda. Tvmovie. Director: Eduard Cortés. TV3-2003  

-La Mary. Mini-sèrie. Director Jesus Garay. Invitro & TV3-2002  

-L´escala de diamants. Tvmovie. Director Jordi Marco. Milana Bonita & TV3-

2002  

-El cor de la ciutat. Telenovel·la. TV3 - 2001  

-Psico-expres. Sèrie. Dagoll-Dagom &TV3- 2001  

-Germanes de sang Tvmovie de Cristina Fernández Cubas. Director: Jesús 

Garay. Festival de Sitges/2001. Massa d´Or & TV3&Via Digital.  

-Mano de santo. Santoral humorístic. Dir. Àngel Casas (Via Digital)  

 
Cinema  
-Open24- de Carles Torras, Zabriskie Produccions 2010  

-Atlas de Geografía Humana, Almudena Grandes. Dir. Azucena Rodríquez. 

Tornasol Films 2006  

-Vorvik. Dir. José Antonio Vitoria. AZALEA PRODUCCIONES I JET FILMS. 2004  

-El año del diluvio. Eduardo Mendoza. Director: Jaime Chávarri. 2003  

-Un plaer indescribtible. Director: Ignasi P. Farré (1992) Cinema Balmes.  

Professional des de 1979 en teatre, ràdio, cinema i televisió.  
Actriu de doblatge en català i castellà.  
Com actriu especialista a l’Institut del Teatre des de l’any 2001.  
I en la producció dels seus propis espectàcles teatrals.  



Teresa Vilardell, directora escènica i guionista.  
 
Sabadell, 1957. Llicenciada en Arts Escèniques per l´Institut del Teatre 
i en Filologia Catalana per la UAB.  
Actualment és professora de l'Institut del Teatre, i de la URL. L'activitat 
docent la combina amb l'escriptura de guions i la direcció escènica.  
Pel que fa a l'escriptura de guions és autora de nombroses tvmovies: 
L´Atlàntida (Media Pro-TV3-Formato Producciones), Maria i Assou 
(Massa d´Or-TV3-Canal9-M2Marroc), La dona de gel (La Productora-
TV3), Germanes de Sang (Massa d´Or-TV3-Via Digital), Valèria 
(Massa d´Or-TV3), premi al FIPA de Biarritz i “Top ten Fiction” a 
Cologne Conference-2001, i també, de Les Filles de Mohamed, (TV3-
In vitro), premi Civis ARD a Alemanya, i premi de guió del GAC-2005. 
És guionista del llargmetratge Nocturna (Filmax), seleccionat al 
Festival de Venècia 2007, i guanyador del Premi Goya al millor 
llargmetratge d´animació-2008, també del documental Les ombres de 
Gaudí, (La Productora-Discovery Chanel-TV3), Medalla de Plata al New 
York Festival. També ha participat en l´escriptura de telenovel·les com 
Poble Nou i Nissaga de Poder i en programes d'entreteniment a TV3 i 
TVE.  
Actualment escriu una mini-sèrie basada en En Pòlvora d´Àngel 
Guimerà per Zip Films, i acaba de presentar La nit més freda un 
muntatge escènic sobre l'exili i el pas de frontera amb textos de Joan 
Oliver, Carles Riba, Mercè Rodoreda i Rovira Virgili per encàrrec del 
Teatre Nacional de Catalunya.  
En relació a la seva activitat escènica, destaquen Ensam d´A. 
Strindberg estrenat el passat Festival Grec al Teatre Nacional de 
Catalunya i diversos espectacles fets amb textos d'escriptors catalans: 
Lo cor de l´home és una mar amb textos de Verdaguer al Teatre 
Nacional de Catalunya, Dedicació, amb textos de Carner, al Festival 
Grec, Carles Riba, filòsof arquitecte amb textos de Carles Riba al 
Teatre Lliure, El mar dins d'un calaix, amb textos de J. Ruyra i 
intervenció plàstica de Perejaume. I també, Yes peut être de 
Marguerittte Duras, Nits Blanques de Dostoievski, Informe Lugano 
de Susan George i els musicals, Tira't de la Moto i Línia Roja.  



Rosa M. Delor i Muns  
 
Forma part del Patronat del Centre de Documentació I Estudi Salvador 
Espriu d’Arenys de Mar.  
Catedràtica d’Institut de Llengua i Literatura Catalanes (1980 – 2006). 
Actualment jubilada.  
Doctora en Filologia Catalana amb una tesi que du per títol: Per una 

hermenèutica de l’obra de Salvador Espriu (Barcelona, 1990, Universitat 
de Barcelona.  
El 1992 surt el primer volum de la col·lecció Salvador Espriu: Obres 
Completes / Edició Crítica i anotada, «Anys d’Aprenentatge», CDESE i 
Edicions 62 de la qual és directora. A l’actualitat se n’han publicat ja 14 
volums.  
En aquets moments està fent l’edició crítica de El Caminant i el mur i 
Final del laberint de Salvador Espriu.  
Està preparant un llibre sobre Les relacions literàries entre Joan Fuster 
i Salvador Espriu.  
Treballa des de fa anys en un llibre sobre l’obra poètica de Salvador 
Espriu( 1944-1984) que serà la segona part de Salvador Espriu: els 

anys d’aprenentatge (1929-1943) Edicions 62, 1993  
Ha publicat diversos llibres sobre l’obra d’Espriu així com molts 
articles, bona part dels quals figuren a la bibliografia sobre Salvador 
Espriu que s’adjunta.  
També ha publicat articles sobre altres poetes, com ara Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, Joan Vinyoli, Pere Gimferrer, entre altres.  
Ha col·laborat,assessorat i intervingut en el programa televisiu 
PRÉFACES de la televisió Francesa: La Sept et Archipel 33, avec la 
collaboration du Centre Nationale de Cinématographie et du Ministère 
de la Culture et de la Comunication. Direction du livre et de la lecture 
<< Salvador Espriu>>, un fil d’Henry Colomer. Antenne Deux París.  
Per a Ommnium Cultural ha escrit el guió de << Salvador Espriu, el 
recte camí>>, productor Francesc Ribera.  
Ha col·laborat en el guió ha intervingut com a entrevistada a la 
producció de TV3 <<Salvador Espriu, el meu avi>>  
Ha guanyat diversos premis: el <<Recull>> d’Assaig de l’any1987, 
sobre <<Salvador Espriu i la mística jueva>>. El d’<<Assaig Salvador 



Espriu de Santa Coloma de Farnés >> de 1990, per la seva tesi doctoral. 
Guanya el premi de la Crítica de Serra d’Or de 1993 pel llibre sobre la 
narrativa d’Espriu Els anys d’aprenentatge. 

 

Selecció bibliogràfica sobre Salvador Espriu:  
1992 Rosa M. Delor, Fonts dantesques a l’obra de Salvador Espriu, dins 
Ramon Llull, il lullismo internazionale, l’Italia, a cura de Giuseppe Grilli, 
Napoli, , pp. 485-513.  
1993 Rosa M. Delor, Salvador Espriu, els anys d’aprenentatge (1929-

1943), Edicions 62.  
1989 El caminant i el mur dins «L’Alzina» a cura de Rosa M. Delor.  
1989 Rosa M. Delor, Salvador Espriu o «el cercle obsessiu de les coses», 
PAM.  
1989 Rosa M. Delor, Salvador Espriu o «el cercle obsessiu de les coses», 
PAM.  
1990 Rosa M. Delor, Reflexions paral⋅leles: Ariadna al laberint grotesc 

(1934-1935) i la crisi de la República, «Revista de Catalunya», 43 (juliol-
agost), pp. 123-140.  
1993 Rosa M. Delor, La mort com a intercanvi simbòlic. Bartomeu 

Rosselló-Pòrcel i Salvador Espriu: diàleg intertextual (1934-1984) PAM.  
1994 Rosa M. Delor, Introducció a Salvador Espriu: Israel. OC-EC, 1, 
1993, pp. IX-LXXIX.  
1995 Rosa M. Delor, Introducció a Salvador Espriu. El doctor Rip. OC-EC, 
2, 1995, pp. VII-LXVI.  
1995 Rosa M. Delor, Espribarderiu, dins DD.AA., Salvador Espriu: 

algunes cartes i estudis sobre la seva obra, PAM, pp. 29-48.  
2003 La roda del temps. Una antologia dialogada, a cura de Rosa Delor, 
Cercle de Lectors.  
2003 Rosa M. Delor, Significació de la càbala en Espriu: metafísica i 

compromís, Fundació Caixa de Catalunya, «Nexus», núm. 31, pp. 16-27.  
2006 Rosa M. Delor, Contribució a les relacions literàries entre Joan 

Fuster i Salvador Espriu a V. Simbor, Joan Fuster: relacions personals, 

relacions literàries., PUV, Universidad de València, pp. 27-95.  
2006 Rosa M. Delor, Salvador Espriu vist per Joan Fuster, 
«Indesinenter», Anuari Salvador Espriu, núm. 1, Arenys de Mar.  



DAMIEN BAZIN  
ara:  
 

• Espai Lliure - Festival Grec Disseny de so de "El quadern 

gris" de Josep Pla. Dir. Joan Ollé. Del 25/06/09 al 
29/06/09 a l'.  

 
• Teatre Borràs - Festival Grec Disseny de so de "Stokölm, the 

new Look Back in Anger" de John Osborne. Dir. Marc 
Martinez. Del 02/07/09 al 26/07/09 al.  

 
• Espai Lliure - Festival Grec Disseny de so de "JULIA SMELLS 

like teen spirit" de Jordi Casanovas. Dir. Jordi Casanovas. 
Del 16/07/09 al 19/07/09 a l'.  

 
• Sala Tallers del TNC Disseny de so de "L'enigma". Coreògrafs 

Montse Colomé, Santi Sempere i Tomeu Vergés. A partir 
del 14/05/09 a la .  

 
• Sala Tallers del TNC Disseny de so de "La nit més freda". Dir. 

Teresa Vilardell. A partir del 16/04/09 a la .  
 

• Teatre Romea Disseny de so de "Germana Pau" de Víctor 
Català. Dir. Josep-Maria Mestres. A partir del 19/03/09 al .  

 
• Disseny de so de "Una comedia espanyola" de Yasmina Reza. 

Dir. Sílvia Munt. Estrena el 12/02/09 al Teatro Valle-
Inclán (Madrid).  

 



LALI CANOSA DE PUIG  
 
Barcelona 1963  
 

Llicenciada en Filosofía y Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona 
en 1986 i en Escultura por la AA i OA Llotja de Barcelona en 1987. Premiada 
en concursos internacionals d’art i per la crítica teatral. Becada pel 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Academia de Bellas Artes de Roma, per 
Fabbrica Europa y Atellier della Costa Ovest (Italia). Invitada com 
escenògrafa per Fabbrica Europa, pel Festival Internazionale di Teatro da 
Montalcino, pel projecte Lo sguardo secquenziale (Nàpols), per L’ Arquifad ( 
COAC Barcelona), per la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (Universidad 
Castilla-La Mancha), on ha donat cursos, etc…  
 
Como artista plàstica realitza exposicions i instal.lacions a: Sala Galvany, 
Galeria Nau CÔclea, Galeria Serrahima, Accademia Espagnola de Belle Arti di 
Roma, Academia de San Fernando de Madrid, Palau Rocamora, Sala 
l’Espineta, Escola de Belles Arts de Lleida, Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona CCCB, Pati Manning, Galeria Safia, Sala Triangulo, Edifici Illa- 

Diagonal, Mercat de les Flors, Fabbrica Europa, Col.legi d’Arquitectes de 
Barcelona, Universidad de Santiago de Compostela, Parc Güell, etc…  
 
Com escenògrafa treballa amb col.lectius, companyies y grups de teatre i 
dansa com: Konic Teatre, Seregumil, Col.lectiu Gegant, Los Rinos, La 
Bohèmia, El Repartidor, El Artificio, Sol Picó, Los Los, Mª Antònia Oliver, La 
Sota de Bastos, Las Malqueridas, Senza Tempo, Mea Culpa, Simona Levi, 
(Conservas), Marcel.lí Antúnez, Roba Dura, Andrés Morte, Els Joglars, Mónica 
Muntaner, La Fura dels Baus, GAT prod. Teatrals, Alfons Flores, Turruquena, 
Roger Bernat, Carlos Latre, Rasatabula, Micomicon, Calixte Bieito, etc…  
 
En cinema, Tv ipublicitat com directora artística treballa amb: M.Aixalà, 
Pasarela Gaudí, Bigas Luna, F.Trueba, Aurea Martinez Fresno, Ana Morente, 
Tom Twike, Olmo Films, Lola Films, Ovideo, Pescadito Frito prod., Tricicle, 
Tv3, Canal 9, Antena 3, Buenavista International Pictues, Walt Disney 
pictures, Filmax, Puente Aereo, N.G. Fosse prod., Pal 247, Gipsy Films, Ikiru 
Films S.L, Constatin Films, Widescope productions, S.L., Mate producciones, 
Loasur S.L., Vértice prod., Notro Films, Avinyó films, etc...  



ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TRILATERAL  
 

Teresa Vilardell  
Miguel Casamayor  

Fina Rius  

 
La Associació Cultural La Trilateral, es va crear la primavera 
del 2004 per dur a terme el projecte teatral L’Informe 
Lugano, adaptació del llibre de Susan George en el FORUM 
2004. Dramatúrgia de Miguel Casamayor, direcció Teresa 
Vilardell e interpretat per Fina Rius, Pep Paré, Josep Mª 
Gimeno i Tino Carreño.  
 

Al mateix temps, com a LA TRILATERAL presentàvem al 
Festival de Sitges 2004, l’obra de Miguel Casamayor Ich bin 
niht Dagmar Lüderitz, dirigida per el mateix autor e 
interpretada per Dagmar Lüderitz i el pianista Dani Espasa.  
 

Anteriorment, 2002 “Any Verdaguer” vam presentar al Teatre 
Nacional de Catalunya (producció Vania-TNC) Lo cor de 
l’home és una mar amb textos de Jacint Verdaguer. Direcció 
de Teresa Vilardell, dramatúrgia Pep Paré, interpretat entre 
altres per Pere Arquillué, Fina Rius, Bruno Oró... i tres músics 
de percusió.  
 

Alhora amb el mateix equip de direcció i dramatúrgia i en 
format més petit vam presentar primerament Ales de Jacint 
Verdaguer interpretat per Fina Rius acompanyada a l’arpa per 
Magdalena Barrera. Seguidament Un mar dins del calaix de 
Joaquim Ruyra el 2003, interpretat també per Fina Rius, amb 
la col·laboració de l’artista plàstic Perejaume. I el 2005 El 
Palau de l’Alquimista a partir de poemes de Josep Palau i 
Fabre, acompanyada per cants harmònics i shakuhachi.  



El 2007 vam presentar amb el suport de la Institució de les 
lletres Catalanes i l’Ajuntament d’Arenys de Mar El Camí dels 
Ulls amb textos de Salvador Espriu concert de veu i piano a 
quatre mans. Dramatúrgia i direcció Teresa Vilardell, tria de 
textos Rosa Delor, interpretat per Fina Rius i al piano Joan 
Miquel Hernandez i Mireia Fornells.  
 
Al Teatre Tantarantana temporada 2007-08, vam presentar 
Una cara nova de Miguel Casamayor i direcció de Teresa 
Vilardell.  
 
 

Gener 2013 


