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Flames a la fosca. Espriu/Rosselló-Pòrcel evoca un dels versos més coneguts  de 
Bartomeu Roselló-Pòrcel. Flames a la fosca  reviu l’amistat entre el poeta mallorquí i 
Salvador Espriu. Una relació que neix durant la joventut i que passa de l’admiració 
mútua, la complicitat intel·lectual i l’afecte, a les divergències personals i ideològiques, 
en el context de la República, la guerra i la postguerra. Amb poemes, proses i cartes 
s´estructura una dramatúrgia en la qual Espriu, Rosselló-Pòrcel i la seva amiga Amàlia 
Tineo  ens porten a recórrer una relació complexa i singular. Una relació que s’estén 
més enllà de la mort prematura de Rosselló-Pòrcel, perquè Espriu no deixà d’evocar-lo  
al llarg de la seva obra i durant tota la seva vida.  
 
Flames a la fosca descobreix  un Espriu que fou jove, un Espriu desconegut, un 
Espriu emocionat i emocionant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la participació de : 
 
FESTIVAL GREC DE BARCELONA 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
INSTITUCIÓ LLETRES CATALANES  
 
AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE FARNERS 
 
AJUNTAMENT D´ARENYS DE MAR 
  



Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
Un diàleg més enllà de la mort 

 
Com és ben sabut, la mort prematura del jove poeta mallorquí, Bartomeu Rosselló-Pòrcel va 
esdevenir el mite de la generació perduda de la República: de l’exaltació de la rosa de foc del 
somni de llibertat a la frustració de la dictadura. Espriu va fer el que cap altre escriptor català no 
ha fet mai per un amic: el va convertir en part constitutiva de la seva pròpia obra poètica i va 
contribuir a mantenir vivent en la memòria del seu poble un jove poeta que tan sols havia escrit 
uns quants poemes i un llibre inacabat: «Té una obra molt breu, però d’una bellesa 
meravellosa”, deia Espriu.     

 
L’amic Tomeu esdevé personatge d’Espriu, amb qui el poeta de Sinera conversa a tots els 
seus llibres de poesia en un diàleg intertextual únic;  commemora la seva mort amb diversos 
poemes i proses, i comparteix amb ell la cadira a l’Acadèmia de les Bones Lletres poques 
setmanes abans de morir, el 1985. Perquè el seu discurs d’acceptació versarà en exclusiva sobre 
la figura i l’obra de Rosselló,  el qual simbòlicament ocuparà la cadira de l’Acadèmia que 
Espriu creia que li haurien donat d’estar viu. 
 
En aquest discurs Espriu va fer públic, finalment, que el 1937, ran dels Fets de maig, es van 
discutir. Espriu va veure perduda la guerra des d’un inici i pensava que l’única solució era 
acabar amb un pacte, un abrazo de Vergara. Rosselló que era socialista, creia que s’havia de 
guanyar la guerra com fos perquè només així es podria fer la Revolució. Aquesta discussió i les 
dificultats de moviment que comportava la guerra a la reraguarda van distanciar-los. És possible 
que l’aniversari de Mercè Montañola fos l’escenari darrer de la disputa.  
 
La qüestió és que no es van tornar a veure.  Al cap de pocs mesos, Rosselló moria sol d’una 
tisi galopant al cap de dos dies d’ingressar al sanatori del Brull on l’havia acompanyat 
l’Amàlia. L’endemà, Espriu, Amàlia i Mercè Muntañola, Carles Riba, Antoni M. Sbert, Valentí 
Fiol i altres va anar al Brull on Tomeu va ser enterrat. Espriu explicava com l’havia 
impressionat el rostre de Rosselló.  
 
Fantasma interioritzat de la pèrdua. A partir d’ara Espriu comença a escriure a l’amic i sobre 
l’amic («Pluja d’hivern» i «Pluja de maig brodada», 1938) i li dedica la primera part del 
poemari Les hores. Si avui Rosselló-Pòrcel és estudiat a les escoles i figura com a poeta a totes 
les antologies és gràcies a la dedicació amb què Espriu va tractar la seva obra, establint un 
diàleg intens, prenent la seva breu poesia com a punt de referència, per explicar-li-ho tot, per 
discutir amb ell el procés de reconstrucció del seu jo abatut per la guerra mitjançant el subjecte 
líric de la nova poesia que comença a escriure  a partir del març de 1944. El 48, Tomeu ja forma 
part de la llegenda sinerenca a Primera història d’Esther.  
 
Amàlia Tineo, Melània en el món literari espriuà, esdevenia l’amiga de l’ànima d’ambdós. 
Dipositària dels papers i els llibres de l’amic mort; incondicional confident i consellera de 
l’amic vivent fins a la seva mort, esdevé un element dramàtic que enllaça passat i futur. 
 
 

Rosa Delor i Muns 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La mort se’t va endur en una època llunyana, tan diferent d’aquesta, en un 
moment en el qual, però, ja hi havia tant d’horror instituït o en camí de ser-ho. Ara 
fóres un home vell que hauria vist la guerra mundial i les seves previsibles 
conseqüències en el xivarri de l’eufòria, la bomba atòmica, el miracle alemany, el 
modèlic mirall espanyol i el prodigi del turisme, que solla i espatlla el paisatge, tot 
permetent als briballs d’arrodonir la bossa i a tothom de conversar amb quatre 
interjeccions manllevades al més pur anglès. Hauries contemplat els inicis de 
l’exploració espacial i de la investigació genètica, i el neci trasbals postconciliar de 
l’Església, i la cada cop més càlida germanor cristiana, i l’entesa cordial entre pares 
i fills o entre vells i joves, i el triomf real dotat de mil disfresses del feixisme, i un 
racisme insolent i agressiu. Hauries observat el benestar de cotxe i electrodomèstics 
a l’abast de qualsevol butxaca, la tabola de les arts en una estúpida cursa 
desenfrenada d’autoanihilació, l’urc dels tècnics, el remordit esglai dels científics, 
la placidesa de les grans ciutats i del trànsit, l’idíl·lic repoblament del camp, la 
teleinformació visual i auditiva, l’arcaisme de la cultura per la lletra, el respecte 
sense límits per la nostra digna llibertat, l’honesta descolonització pacífica de la 
gent de color, l’alternat altruisme democràtic dels Estats Units i Rússia, el pacte de 
l’agulla amb el camell, l’encarrilat procés de la victòria de Confuci i Lao-Tsé, la 
barrila del sexe i de les drogues, el paral·lelisme de la fartanera i la fam, la gresca 
del crim i de la violència, un permanent carnaval idiota arreu (formidable arma 
d’alienació) i els progressos dels cervells electrònics, que ens converteixen amb 
rapidesa en indefensos analfabets però en cofois titelles, bellugats per fils als dits 
benignes dels senyors del poder” 
 
 Salvador Espriu: Evocació de Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
 

 
 
 



Les claus de la dramatúrgia i l´escenificació  
 
Flames a la fosca planteja la gènesi d´una relació personal i literària que neix en vida de dos 
joves estudiants –Espriu i Rosselló- i que es perllonga –travessada per l´admiració, i els 
sentiments, -però també per la culpa mai completament explicitada- més enllà de la mort,  
mitjançant el diàleg literari que actua com un gran doll creatiu i redemptor.  
 
El nucli de veus que vertebren la dramatúrgia, són tres i pertanyen al grup d´estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona: Salvador Espriu, Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Amàlia 
Tineo. Tots dos apareixen en l´obra d´Espriu amb els noms de Tomeu i Melània. Aquest grup de 
joves es reunia al carrer Montcada de Barcelona on vivia Mercè Montañola. Fou un grup tancat 
que es comunicava en claus privades i secretes, germanòfil, coneixedor profund de la cultura 
clàssica, viatger i amb individualitats que aspiraven a projectar-se, a ser algú: arqueòlegs, 
poetes, escriptors, filòlegs, enfront dels mentors intel·lectuals i artístics de l'època. 
 
Amàlia/Melània és la ideòloga i la vestal que guarda els secrets personals i literaris del grup i en 
especial d'Espriu; Salvador Espriu, és el novel.lista; Bartomeu Rosselló-Pòrcel/Tomeu, el poeta: 
tots dos en fonda relació d'admiració i d'amistat, malgrat tenir personalitats molt diferents.    
  
Sumades a les veus escenificades, hi ha un element que vertebra i articula l'acció dramàtica i és 
la d'un testimoni, que ha conegut personalment els protagonistes. En concret, Miquel de Palol, 
escriptor, fill de Mercè Montañola, conegut d' Amàlia Tineo, que mantingué una estreta relació 
personal amb Salvador Espriu, i és autor del magnífic llibre: "Dos poetes. Impressions d’Espriu 
i Vinyoli". La funció d'aquest testimoni és la de fer de  focus subjectiu sobre alguns dels 
caràcters i accions de les persones evocades en l'escenificació, elaborant un subrelat paral·lel. 
Aquesta elecció, reforça la idea, expressada anteriorment de bastir un espectacle que aposti no 
per "objectivitat" literària i històrica pròpia de l´activitat acadèmica, sinó per la subjectivitat i 
l'emoció, amb la finalitat de fer pròxims i vius  els personatges i potenciar uns materials escrits 
que traspuen l'experiència íntima i sensorial de la joventut i la seva elaboració posterior.   
 
L´espectacle s'inicia a l'any 1960,  on  Espriu i Amàlia tenen uns 50 anys, excepte Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, present però mort, que el trobem tal com està inscrit en la memòria d’ells dos: 
com el noi de 25 anys que era quan va morir.  Des d'aquesta falca temporal, s'evoca la 
coneixença i amistat dels dos amics des que tenien vint anys, l´any 1933, fins al discurs que fa 
Salvador Espriu en l'acte d'ingrés a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona  l´any 
1984, quan en tenia setanta-un.     
 
La cronologia que marca el  periple de les despulles de Bartomeu en diverses etapes: a) 
enterrament al Brull, gener, 1938, b)enterrament al nínxol d'Espriu al cementiri de 
Sinera/Arenys, per decisió d´Espriu al 1958; c)enterrament definitiu a Palma de Mallorca, al 
1978, és utilitzat en el muntatge com a metàfora de les diverses fases de dol per les quals passa 
Espriu . 
 
La posada en escena no pretén crear la diegesi de la relació personal i literària d'Espriu & 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, però sí el seu univers. És per altra banda, el que ens ofereix  la seva 
esplèndida obra literària. El codi estètic de l'escenificació es planteja en  claus al·lusives i 
simbòliques a fi de revelar des d'un lloc no costumista i no realista el sentit subjacent dels textos 
literaris que s'utilitzen. Aquesta tria estètica comprèn l'espai escènic, l'espai sonor i la 
interpretació.   
 
 

Teresa Vilardell 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Oh, peresa de l’aire, com es bada 
la mel, la seda i el vellut diàfan 
dels núvols que s'arboren i s'agafen 
a la roda del cel il·luminada! 
La cambra de les ombres s'endomassa 
amb aquella claror i aquella flaire 
desfeta en l'alenada lleu de l'aire 
aturat en el núvol gris que passa. 
Tots els batecs del vent són en desmai, 
absents d'aquesta terra meva, morta, 
i només jo sento fremir l'espai, 
remotíssim, d'una ala que s'emporta 
- flames del cel al cel, tumult, esglai - 
a l'alta solitud la veu més forta.” 

 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel: Imitació del foc 

 
 
  



Fitxa artística  
 
Flames a la fosca 
Espriu/Rosselló-Pòrcel 
 
amb textos de Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel  
 
 
Dramatúrgia  
Rosa Delor, Teresa Vilardell, Miquel de Palol i la col·laboració de Fina Rius. 
A partir d’una proposta de Rosa Delor basada en el seu llibre: La mort com a intercanvi 
simbòlic. Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Salvador Espriu: diàleg intertextual (1934-1984) 
 
Direcció 
Teresa Vilardell 
 
Intèrprets 
Manel Barceló 
Fina Rius 
Salvador Miralles 
Miquel de Palol 
 
Escenografia  
Alfons Flores  
 
Disseny il·luminació 
Carlos Lucena 
 
Espai sonor 
Rafel Plana 
 
Imatge i fotografía 
Mercedes Rodríguez 
 
Ajudant de direcció  
Aina Tur 
 
Producció  
Mola Produccions SL i La Trilateral 
 
Producció executiva 
Anna Rius 
 
Distribució 
Bitó 
 
 
 
Durada de l’espectacle........1h i 10min 
 



Manel Barceló, actor, director i guionista de tv i de historieta 
 
TEATRE. 
 

-Els dolents (Shakespeare’s Villains) (2011)  de Steven Berkoff. Direcció: Ramon Simó 
-La lección (2009) d’Eugène Ionesco. Direcció: Joan Maria Gual 
- Ricard II (2009) de William Shakespeare. Direcció: Carme Portaceli 
-La Dama de Reus (2008) d’Ambrosi Carrion. Direcció: Ramon Simó 
-Què va passar quan la Nora va deixar el seu marit (2007) d’Elfriede Jelinek. Direcció 
Carme Poratceli 
-Els contes del sr. Nil (2006) de Manel Barceló direcció de Pep Bou. BeNeCé. 
-Un enemic del poble d’Henrik Ibsen, direcció de Carme Portaceli 
-Shylock de Gareth Armstrong dirigit per Luca Valentino. 
-La cita de Lluïsa Cunillé dirigit per Xavier Albertí. 
-Els pirates de Gibert & Sullivan dirigit per Joan Lluís Bozzo. Dagoll Dagom. 
-La tigressa i altres històries (1983) de Dario Fo dirigit per José Antonio Ortega. 
-Quatre i repicò (1981) de Manel Barceló. Direcció: Manel Barceló 

 
TELEVISIÓ. 
 

-Gran Nord sèrie per a TVC. Realització: Jesús Font, Maria Almagro 
-Gavilanes, (2010). Diversos realitzadors.  
-23 F, El día más difícil del Rey (2009) Realizació: Sílvia Quer 
-El pallasso i el Fhürer (2007) Realització: Eduard Cortés 
-El cor de la ciutat (2005-2007) Telenovel.la. Diversos realitzadors 
-Els contes del Sr. Nil (2004) per al programa Què Non?. A la Xarxa de Televisions 
Locals. Realització: Amparo Solís 
- Sara, (2003). Realització: Sílvia Quer 
-Sitges (1997) Realitzador: Eduard Cortés. 
-QUI? (1990) Director: Pere Planella. Realitzador: Jordi Roure. 
-Aquelarre (1987) de la sèrie Crònica negra. Realitzador: Ricard Reguant 

 
CINEMA. 
 

-Forasters (2008) Director: Ventura Pons 
-Vicky, Cristina, Barcelona (2007) Director: Woody Allen 
- El coronel Macià (2007) Director: Joseph Maria Forn 
- Salvador (2006) Director. Manuel Huerga 

 
PREMIS. 
 

El 2008, Premi Butaca al millor actor de repartiment per Què va passar quan la Nora 
va deixar el seu home.  
El 2003, Premi Honra do Festival de Almada (Lisboa) per Shylock. 
Premi Ciutat de Barcelona a les Arts Escèniques de l’any 2.000 “...per la seva 
magnífica interpretació a l’obra Shylock de Gareth Armstrong dirigit per Luca 
Valentino”. 
Ha rebut en dues ocasions el premi “Aplaudiments Sebastià Gasch” que concedeix el 
FAD, el 1981 per Quatre i repicó i el 1996 per Cabaret per la guerra de Bòsnia. 

 
 
 
 



Fina Rius, actriu  
 
Teatre 
 

_Afterplay- de Brian Friel amb direcció d’Imma Colomer. 2013 
– Una vella i coneguda olor- de Josep Mª Benet i Jornet  - Sergi Belbel. TNC. 2011 
-Marburg- de Guillem Clua. Dir. Rafael Duran. TNC. 2010 
-“Amor hermètic” de Salvador Espriu. 2010, en gira 
-La nit més freda  idea i creació Teresa Vilardell  TNC 2009 
-Boris Godunov amb La Fura dels Baus 2008 Gira internacional 
-El Palau de l’Alquimista de Josep Palau i Fabre. 2006 
-Yerma de Federico Garcia Lorca. Dir. Rafael Durán. Festival GREC-2005. 
-Un mar dins del calaix; de Joaquim Ruyra. 2003 
-Lo cor de l’home és una mar  de Jacint Verdaguer.TNC 2002 
-Pel davant i pel darrera de M. Frain. Teatre Condal 1986  
-Glups! de Dagoll Dagom. Dir. J.Lluís Bozzo. Teatre Victòria. 1985  
-Els Beatles contra els Rolling Stones de J. Mesalles i M. Casamayor. 1981 
 
Televisió 
 

-KMM. Sèrie  TV3. 2012  
-Hospital Central- T5. 2009 
-El cor de la ciutat, en el perssonatge de Marina, sèrieTV3. 2005-2006 
-La Mary. Mini-sèrie. Director Jesus Garay. Invitro & TV3-2002 
-Germanes de sang Tvmovie de Cristina Fernández Cubas. Director: Jesús Garay. Festival de 
Sitges/2001. Massa d´Or & TV3&Via Digital. 
 
Cinema 
 

-Open24- de Carles Torras, Zabriskie Produccions 2010 
-Atlas de Geografía Humana, Almudena Grandes. Dir. Azucena Rodríquez. Tornasol Films 
2006 
-El año del diluvio. Eduardo Mendoza. Director: Jaime Chávarri. 2003 
-Un plaer indescribtible. Director: Ignasi P. Farré (1992) Cinema Balmes. 

 
Enllaços a videobooks 
 
 http://youtu.be/fZBH_efZhaE 
Web ENTREACTORES. COM:  www.entreactores.com/finarius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/fZBH_efZhaE
http://www.entreactores.com/finarius


Salvador Miralles, actor   
 
 
TEATRE                                                                                    
 
2012 – ESTÁ LINDA LA MAR Dram. i Dir: Denise Duncan. cia.LaPulpe.  
2012 – I DON’T CARE ABOUT YOUR EGO, JUST GIMME AN APPLAUSE. Creació 
col·lectiva. Dir: Felipe Amaya.  
2011 – LA CASA EN OBRES. Dram. i Dir: Pep Tosar. Círcol Maldà. 
2010 – LA HISTÒRIA ROBADA. Adap. i Dir: Joan Gomila. 2010 - 2012 

 La Fornal d’espectacles. 
2009 – NASCUTS CULPABLES. Autor: Peter Sichrovsky. Cia. La bella ensemble.  
2009 - TALLATS DE LLUNA. Dir: Assun Planas i Pep Pascual. 
2008 - PERE XIV. Dir: Andreu Segura. La fornal d’espectacles 
2008 - ELS JUSTOS. Dir: Juan Manuel Albinyana. Cia. Petita pàtria. 
2008 - EL MÉS FELIÇ DELS TRES. Dir: Tomeu Amengual. Cia.Teatremanacorí.cat 
2008 - LA MERAVELLOSA RONDALLA DEL CAVALL DEL REI. Dir: Joan Gomila. La 

Fornal d’espectacles. 
2007 - MOLT SOROLL PER NO RES. Dir: Tomeu Amengual. Cia. Grup mixt. 
2007 - LA PASSIÓ. Dir: Carles Pujols, Pep Canyelles, Serafí Guiscafré. 
2006 - VIA FORA. Dir: Carles Pujols. 2006 - 2009.  
2006 - NOCTURN AMB LLUNA. Dir: Col·lectiva. Cia. Obrim Sala 
2005 - IGLÚ. Dir: Ramon Moreno. Producció Teatre de Manacor. 2005–2012. 
 
DIRECTOR 
 
2012 – TANTES HISTORIES, TANTES PREGUNTES Creació de Hawaiteatre. 
2012 – PRIMAVERA 1939. Autor: Pep Sanshis Sinisterra. Cia. D’espart 
2011 – L’ACORD. Autor: Bertolt Brecht. Cia. Obrim Sala 
2010 – ELS AMICS D’EN PETER. Autor: Kenneth Branagh. Cia. Obrim Sala 
2009 -  NASCUTS CULPABLES. Autor: Peter Sichrovsky. Cia. La bella ensemble 
2008 -  EL SOPAR DELS IDIOTES. Autor: Francis Vieber. Cia. Obrim Sala 
 
CINEMA 
2013 – ANOCHECER 1937. Curtmetratge. Dir: Diego Fernandez 
2012 – AUTOSTOP. Curtmetratge. Dir: Clara i Natalia G. Bescós. 
2011 – AZALA. Curtmetratge. Dir: Carles Lairini. 
2011 – DOCUM. Cromanyons per Factory Project. 
2009 – INERCIA. Curtmetratge. Dir: Daniel Arregui. 
 
PREMIS 
Millor actor de les Illes Balears. Premios Buero de Teatro Joven 2008 
Millor actor de les Illes Balears. Premios Buero de Teatro Joven 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miquel de Palol, escriptor i arquitecte   
 
És arquitecte per l’Escola de Barcelona, i va iniciar el camí literari com a poeta, amb 
les edicions de Lotus (1972) i Delta (1973). Els seus llibres més significatius són Llet i 
Vi (1973), Arxiu de Poemes Independents (1975), Quan? (1979), Salamó (1981), 
Encara Mor Aquella Primavera (1981), Rapsòdies de Montcada (1982), El Porxo de 
les Mirades (1983), Indiferència (1986), El Sol i la Mort (1996), Gralles al Galliner 
(1996), Nocturns (2002) i Aire amb Cel de Fons (2012). Com a narrador ha publicat 
les novel·les El Jardí dels Set Crepuscles (1989), Ígur Neblí (1994), L’Àngel d’Hora 
en Hora (1995), El Legislador (1997), El Quincorn (1999), El Troiacord (2001), Les 
Concessions (2004), Gallifa (2006), Un Home Vulgar (2006) i El Testament 
d’Alcestis (2009), els llibres de contes Amb l’Olor d’Àfrica (1992), Contes per Vells 
Adolescents (1998), Contes en forma de L (2004) i El Lleó de Böcklin (2007), els 
aforismes Els Proverbis (2003), els llibres d’altres gèneres Les Tres Ties (1992), 
Grafomàquia (1993), La Fortuna del Senyor Filemó (1997) i Consulta a Ripseu 
(1997), la biografia Jacint Verdaguer (2002) i els llibres d’assaig La Poesia en el 
Boudoir (2003), Dos Poetes (2006) i Meditacions des de Catalunya (2011). Col·labora 
de forma regular en premsa, i és autor de crítica literària. Ha obtingut entre altres els 
premis Carles Riba, Creixells, Sant Jordi, Josep Pla, Ciutat de Barcelona, Nacional de 
la Crítica, Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya i, en quatre ocasions, 
de la Crítica Serra d’Or. Alguns dels seus llibres han estat traduïts al portuguès, al 
castellà, a l’holandès, a l’alemany, a l’italià i al francès. 
 
 

 



Rosa Delor, filòloga, crítica literària i dramaturga 
 

— 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   16 volums. 

— En aquests moments és a punt de publicar-se l’edició anotada de Les cançons 
d’Ariadna de Salvador Espriu per a l’edició crítica de les obres completes. 

— 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 i ha intervingut com a 
entrevistada a «Salvador Espriu: El Meu Avi» (Barcelona).  

— Ha guanyat diversos premis: el «Recull» d’Assaig de l’any 1987, sobre «Salvador 
Espriu i la mística jueva».  El d’Assaig Salvador Espriu de Santa Coloma de Farners 
de 1990, per la seva tesi doctoral.  Guanya el premi de la Crítica de Serra d’Or de 
1993 per Els anys d’aprenentatge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teresa Vilardell, directora escènica, dramaturga i professora  
  
Llicenciada en Arts Escèniques per l´Institut del Teatre i en Filologia Catalana per la UAB. 
Recentment ha obtingut el DEA (Programa de Doctorat d' Arts Escèniques). 
 
Actualment és professora de l´Institut del Teatre de Barcelona, i professora associada de la 
URL, Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. A l´Institut del Teatre ha estat cap 
d´àrea de Dramatúrgia dins del Departament de Dramatúrgia i Escenificació, i Cap de 
l´Especialitat d´Interpretació. A la URL, ha coordinat postgraus relacionats amb l´anàlisi i 
desenvolupament de projectes audiovisuals. Combina l´activitat docent amb l´escriptura de 
guions i la direcció escènica. Pel que fa a la direcció escènica, destaquen La nit més freda, un 
espectacle sobre l´exili i el pas de frontera amb textos de J.Oliver, M.Rodoreda, C.Riba,  Rovira 
i Virgili, entre altres, estrenat al TNC, també  Ensam d´A. Strindberg estrenat al Festival Grec a 
la Sala Petita del TNC, i diversos espectacles fets amb textos d´escriptors catalans: Lo cor de 
l´home és una mar amb textos de J.Verdaguer, també al TNC, Dedicació, amb textos de 
J.Carner, al Festival Grec, Si del cel vols una estrella, des d´ací l´abasto jo, amb textos de 
Jacint Verdaguer, també al Grec, Ales, amb textos de Jacint Verdaguer, a la Sala Muntaner, 
Carles Riba, filòsof arquitecte amb textos de C. Riba al Teatre Lliure, El mar dins d´un 
calaix, amb textos de J. Ruyra i intervenció plàstica de Perejaume, El Palau de l´Alquimista, 
amb textos de Palau i Fabre, i Amor hermètic, amb textos de S. Espriu, entre d´altres.  També, 
Yes peut être de Margueritte Duras, Nits Blanques de Dostoievski, Informe Lugano de Susan 
George i els musicals, Tira´t de la Moto i Línia Roja. Pel que fa a la dramatúrgia aplicada a 
l´audiovisual, és autora de guions de llargmentratges Héctor y Bruno, premiat al “Festival de 
Cine Iberoamericano”, Nocturna, seleccionat al Festival de Venècia 2007, i guanyador del 
Premi Goya al millor llargmetratge d´animació; i 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. També és guionista del 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Trilateral  
 
La Trilateral, associació cultural, es va crear la primavera del 2004. Està formada pels 
dramaturgs i directors Teresa Vilardell, Miquel Casamayor i l´actriu, Fina Rius.   
 
Tot i així, abans de constituir-se com a tal, els professionals que la conformen -amics i 
col.laboradors des de fa anys-, ja havien dut a terme una sèrie de projectes junts:  
 
A l´any 2002 al Teatre Nacional de Catalunya, l´espectacle Lo cor de l’home és una mar, amb 
textos de Jacint Verdaguer. Direcció de Teresa Vilardell, dramatúrgia de Pep Paré, interpretat 
entre altres, per Pere Arquillué, Fina Rius, Bruno Oró, i  l´arpista Magadalena Barrera.  Seguint 
l’embranzida de l´”Any Verdaguer” i en un format més petit, es presentà  Ales amb textos  de 
Jacint Verdaguer  i interpretat per Fina Rius. Dins d´aquesta línia, l'any 2003, La Trilateral  
estrena l’espectacle Un mar dins del calaix  amb textos de Joaquim Ruyra, interpretat  per Fina 
Rius i en col·laboració de l’artista plàstic Perejaume. 
 
Va ser ran de l´estrena de  L’Informe Lugano, de Susan George en el FORUM 2004 que va La 
Trilateral va estructurar-se formalment. En aquest projecte, hi va intervenir  Miguel Casamayor,  
en la dramatúrgia, Teresa Vilardell en la direcció i Fina Rius, Pep Paré, Josep Mª Gimeno i Tino 
Carreño, en la interpretació.  També i en aquest mateix any, es presentà al Festival de Sitges de 
2004, l’obra de Miguel Casamayor Ich bin nicht Dagmar Lüderitz, dirigida per el mateix autor 
i interpretada per Dagmar Lüderitz i el pianista Dani Espasa. 
 
L´any 2005 es creà i estrenà El Palau de l’Alquimista una dramatúrgia feta amb poemes de 
Josep Palau i Fabre, un espectacle que explorava l´expressivitat i teatralitat  dels cants 
harmònics i el shakuhachi. 
 
Al 2007, la  Trilateral  col·labora amb Rosa Delor i elabora Pel Camí dels Ulls amb textos de 
Salvador Espriu i piano a quatre mans. La dramatúrgia i la direcció és de Teresa Vilardell, la 
selecció de textos de Rosa Delor i la interpretació teatral i musical, és responsabilitat, en aquest 
ordre: de Fina Rius, i Joan Miquel Hernandez i Mireia Fornells. 
 
 L'any 2008 s’estrena Una cara nova de Miguel Casamayor i direcció de Teresa Vilardell al 
Teatre Tantarantana 
 
I a l'any, 2009, Amor Hermètic, una dramatúrgia feta amb textos narratius, que Rosa Delor 
inspirà i conduí. La direcció fou de Teresa Vilardell i la interpretació de Fina Rius.                                                               
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