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1. TEATRE VALENCIÀ CONTEMPORANI

La caiguda del la República amb la victòria del  
general Franco va significar un colp molt dur per a 
la cultura en la nostra llengua i més en particular per 
al teatre, que va haver de patir grans dificultats pel 
seu tarannà que necessita ser posat en escena.  La 
censura que va patir tot allò que no fora del gust de 
la dictadura arribà al teatre en català.

La representació d’obres de teatre en català en la 
immediata postguerra va ser una excepció a la nor-
ma que prohibia tot teatre que no fóra en castellà. 
Es trencava així la notable presència que tingué el 
teatre en català abans i durant la Guerra Civil. 

Durant anys, l’únic teatre en català foren les repre-
sentacions d’escenes en parròquies o domicilis par-
ticulars, o alguna que altra traducció, que natural-
ment no va ser estrenada.

El panorama teatral d’aquests anys està dominat per 
les obres en castellà que representen les compan-
yies procedents de Madrid, amb textos que sempre  
estan desvinculats de la problemàtica social del  
moment, normalment clàssics del segle XVII castellà 
o comèdies costumistes. 

També trobem companyies autòctones a Barce-
lona i València, però la seua manera de fer i el seu 
repertori és el mateix que el de les companyies de  
Madrid. 

Junt a aquest teatre comercial trobem el teatre 
d’aficionats, lligat a les parròquies, a les associa-
cions recreatives o a les falles, que segueix, amb una 
major migradesa de mitjans, els models del teatre 
comercial. 

A partir de la victòria dels aliats en la 2ª Guerra  
Mundial un xicotet canvi sembla que es va produir. 
La dictadura, en veure’s sense l’ajuda dels seus,  
volia exhibir una imatge més liberal i autoritza la  
representació d’algunes obres en català. Primer  
d’alguns autors del vuit-cents, com  Àngel Guimerà o  
Santiago Rusiñol, i després d’alguns autors vius que 
no havien pres partit durant la República i la guerra. 
No obstant això, la censura continua fèrria. 

Imatge de teatre comercial de la postguerra
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La lleu apertura suposà una xicoteta recupera-
ció del teatre a Barcelona però no fou més que un  
mirall a València, mancada d’una tradició de teatre 
culte. Ací continua la tradicional delimitació lingüís-
tica deIs gèneres; mentre que per al teatre “seriós” 
es reservava el castellà, l’humorístic (el sainet) es fa 
en valencià. Per al públic valencià de l’època encara 
era inconcebible un teatre en la seua llengua que 
no fóra el sainetístic.

Aquesta petita reviscolada del nostre teatre es veu 
paralitzada per la greu crisi que viu el teatre en  
general: el cinema i la seua espectacularitat fan que 
el teatre no puga competir. A finals dels anys 50  
esclatà la gran crisi i desenes de teatres tancaren o 
es convertiren en cinemes o sales de festa. A Valèn-
cia, per exemple, els teatres quasi desapareixen i 
les poques companyies autòctones van tancant, 
d’aquesta manera arriben les grans companyies 
teatrals de Madrid que fan les gires per provincias. 

Autors que escrivien en valencià d’aquest època 
són Martí Domínguez (No n’eren deu?) amb una 
gran dignitat lingüística (corregida per Manuel  
Sanchis Guarner), estructural i dramàtica.

Francesc de Paula Burguera, director d’una 
Anunciació a Maria de P. Claudel traduïda per Joan  
Fuster i autor de L’home de l’aigua, un drama d’arrel  
ipseniana.

Joan Alfons Gil Albors, 
va saber connectar amb  
certes inquietuds del món 
universitari (El Camaleó), 
amb certs corrents del món 
europeu dels anys 50/60 
(existencialisme sartrià en 
Barracó 62) i també amb la 
història del seu poble, Alcoi, 
en El Petrolio. Va aprendre 
a escriure en “valencià” als  
cursos de Lo Rat Penat i  

Barracó 62 va estar supervisada pel gramàtic i  
novel·lista Enric Valor.

Vicent Andrés Estellés, el gran poeta de Burjassot, 
també va fer algunes incursions en la dramatúrgia. 
La seua vinculació durant un temps al Grup 49 va 
fer possible el coneixement i publicació dels Ora-
toris del Nostre Temps (Víctor Jara, Marylin Monreo,  
Josep Ribera) o altres peces curtes d’una gran inten-
sitat lírica i dramàtica. 

Tot i que desconeixia la tècnica teatral, la seua gran 
potència i sentit del ritme fa que les seues peces, 
malgrat ser desconegudes, esdevinguen uns textos 
dels més interessants del període. A més, en els seus 
poemes mateixos hi ha una gran intensitat dramàti-
ca com es demostra al Llibre de les Èglogles.

Així, com acabem de veure, en aquest breu  
recorregut històric, el sainet i les formes populars 
són l’eix fonamental de la dramatúrgia valen-
ciana com no podia ser d’altra manera donada la 
nostra història de prohibició, persecució, conflicte i 
minorització lingüística. Només, en un tant per cent 
molt minso, hi apareixen altres intents més nor-
malitzadors i normalitzats oberts a la dramatúrgia  
europea o amb caràcter i potència pròpies.

 
Malgrat tot aquest panorama, es viurà també el 
naixement d’un nou teatre que constituirà amb 
el temps el germen del teatre actual. I és que 
a finals dels anys cinquanta i a principis dels 
seixanta, en alguns cercles universitaris, sobre 
tot barcelonins, que estan atents als corrents  
teatrals europeus comencen a aparèixer grups 
de teatre que rebutgen tant el teatre comercial 
com el teatre, sense pretensions, dels aficionats. 
A la capital condal, des del primer moment el  
teatre universitari es decantà per la nostra llengua.  

A València, però, es va tardar un poc més en adoptar 
el valencià com a vehicle d’expressió. Podem dir que 
al País Valencià de finals de la dècada dels seixan-
ta comencen a funcionar alguns grups de teatre  
independents que també produeixen (a l’igual que 
al Principat) espectacles d’elaboració col·lectiva. 

Imatge d’època de representació de sainet
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Període fonamental 1970 – 1978, especialment el 
trienni 1974-1976 coincidint al voltant de la mort 
del Dictador: s’estrenen alguns dels seus especta-
cles més significatius, hi ha un gran esclat de grups 
i de vida teatral no sempre per interessos estricta-
ment “artístics”, es fan diverses Mostres com ara la 
de la Caixa de Torrent, Teatre Micalet o el València 
Cinema; s’intenta, a més, crear una xarxa estable 
professional. Tot això es fa en dos locals emblemà-
tics: El Teatre Micalet i el València Cinema.

Són grups com el CET (Centre Experimental de  
Teatre), que s’escindirà donant lloc als grups  
Carnestoltes i El Rogle. Carnestoltes intentarà la 
dignificació del sainet amb Memòries de la Coentor, 
de Juli Leal i amb Barrejat Escalante, mentre que El 
Rogle durà a terme les propostes de Rodolf i Josep 
Lluís Sirera. Altres grups foren Teatre 49, d’Alfara 
del Patriarca, dirigit per Manuel Molins; I’Entaulat, 
de València, dirigit per Manel Cubedo; L’Horta, de  
Castellar; Pluja, de Gandia; La Cassola, d’Alcoi;  
Espiral, de Castelló i molts més... 

Molts han desaparegut, resta, però, la seua labor 
com a planters d’autors i directors, l’esforç que  
esmerçaren a revitalitzar el teatre infantil, i la crea-
ció de plataformes critiques en revistes com Gorg,  
Cartelera Turia, Dos y Dos, Valencia Semanal i El 
Temps.

A més a més, els grups de teatre independent, en 
el seu intent d’aproximar-se a la realitat social, es  
plantejaran el repte de trobar un valencià estàn-
dard que permeta la identificació d’un públic 

amb un divers domini de la llengua i amb una  
diferent procedència dialectal. Així doncs, els grups  
independents, amb els seus errors i vacil·lacions,  
foren els primers que s’esforçaren a dignificar la 
llengua i superar l’estadi dialectal.

En resum, es pot dir que el teatre independent 
va fer un treball immens per la creació d’un nou  
públic i la introducció de nous gèneres teatrals,  
malgrat les moltes limitacions que van patir (la 
pressió de la censura, entrebancs administratius 
i polítics, problemes econòmics per la manca de 
subvencions, indefinició ideològica, la inestabilitat, 
greus problemes de coordinació, de contractació 
i d’edició de textos, i, en general, els seus pobres  
resultats artístics). 

En els últims anys dels setanta cal destacar 
la creació d’algunes institucions teatrals que 
han millorat i consolidat la infraestructura del  
nostre teatre. Es el cas del Teatre Lliure de  
Barcelona, una autèntica cooperativa d’actors i  
directors creada el 1976, que ha aconseguit un 
públic incondicional i ha recuperat la tradició dels 
grups deIs anys seixanta, com l’ADB o l’EADAG. 

És el cas també de la Companyia de Josep Mª Flotats, 
actor format en la Comédie Francaise que, en tornar, 
ha fet un teatre de prestigi, avalat per la gran qualitat 
de les seues interpretacions de clàssics estrangers.  

Finalment, cal dir que als anys 80, dependents de les 
noves institucions autonòmiques, s’han creat orga-
nismes de gestió teatral que van fer un gran esforç 
en la producció d’espectacles propis. Són el Centre 
Dramàtic de la Generalitat de Catalunya (1981), 
el Centre Dramàtic de les Illes Balears (1987) i 
el Centre Dramàtic de la Generalitat Valencia-
na (1988). I amb elles van nàixer les subvencions  
públiques per a les companyies i sales de teatre, 
que  van afavorir la professionalització de moltes 
agrupacions teatrals que van esdevindre empreses.

5 / El verí del teatre



6 / El verí del teatre



2. RODOLF SIRERA

(València, 1948) La seua trajectòria professional, de 
més de quatre dècades, s’ha desenvolupat en diver-
sos camps de l’àmbit teatral: autoria, adaptació,  
traducció, crítica, investigació, gestió cultural, 
etc. 

És considerat un dels autors més importants del  
teatre en català del segle XX i l’intel·lectual tea-
tral més influent del País Valencià. Ha escrit més 
de quaranta obres, algunes d’elles amb el seu ger-
mà Josep Lluís. Destaquen Plany en la mort d’Enric 
Ribera (1974), El brunzir de les abelles (1977), El verí 
del teatre (1978) –que li obre les portes al reconeixe-
ment internacional–, Cavalls de mar (1988), Indian 
Summer (1989), Maror: les regles del gènere (1995), 
La caverna (1995), Silenci de negra (2000), Benedicat 
(2006) o Trio (2012). 

Paral·lelament ha col·laborat amb crítiques tea-
trals i articles d’estudi o investigació a la premsa i 
a revistes especialitzades com Gorg, Cartelera Turia,  
Destino, Primer Acto, Serra d’Or, El Temps, Levante, 
Pausa i Estudis Escènics, entre altres. 

Ha adaptat Albert Camus, Eduard Escalante, William 
Shakespeare o Henrik Ibsen. 

A partir de 1995 incrementa la seua producció de 
guions, principalment de telesèries, amb productes 
de gran èxit com ara Nissaga de poder (1996-1998), 
El súper (1996-1999), Temps de silenci (2001-2002) o 
Amar en tiempos revueltos (2005-2012). 

Ha estat director de música, teatre i cinema de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valencia-
na (1984-1988), director del Teatre Principal de 
València (1990-1993), Cap del Servei de Promoció 
Cultural i Mitjans Audiovisuals de la Conselleria de 
Cultura (1993-1995), en dues ocasions membre del  

Consell Rector de l’Institut Valencià d’Arts Escèni-
ques, Cinematografia i Música (1987-1988; 1989-
1992) i actualment és membre del Consell territorial 
de la SGAE al País Valencià. 

La seua trajectòria ha estat reconeguda amb  
nombrosos premis, entre els quals destaquen 
el Crítica Serra d’Or en quatre ocasions, en dues  
ocasions el Premi Max –al millor autor teatral i a la 
millor adaptació–, El Premi de Teatre de la Comu-
nitat Valenciana, el Premi Born, en tres ocasions el  
Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians o el 
Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de  
Catalunya, entre més. 

És soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua  
Catalana. 
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3. EL VERÍ DEL TEATRE (1978)

Per John London, dramaturg i investigador teatral. 
Article de la revista Visat (Octubre 2012)

Escrita durant els mesos de gener i febrer del 1978 
i estrenada l’octubre del mateix any a la televi-
sió, dins el programa «Lletres Catalanes» de TVE,  
aquesta obra s’ha convertit en la més coneguda 
del teatre de Rodolf Sirera. Ha estat muntada en  
diversos continents i traduïda a una quinzena de 
llengües. Continua representant-se en el segle 
XXI. Per què ha atret aquesta obra tant de públic 
i per quins motius ha creat també un interès inte-
l·lectual considerable? Les respostes es troben en 
la construcció d’una trama enginyosa que acon-
segueix aclarir un debat estètic i alhora ideològic. 

Les representacions d’El verí del teatre acostumen  
a durar una hora o menys, i l’obra té només dos per-
sonatges. Per tant, una gran part de l’impacte del 
text —sense actes ni escenes— depèn de la seua  
estructura que es pot dividir en cinc episodis prin-
cipals: 

(1) En el primer, l’actor Gabriel de Beaumont,  
convidat al palau del senyor Marqués, l’espera en 
una sala privada de rebre. Un criat parla amb l’actor 
sobre la professió teatral i li serveix un vi de Xipre. 

(2) Després, el criat es revela com el Marqués mateix, 
exposa a Gabriel la seua teoria del teatre i li explica 
el motiu de la cita: ha escrit una obra sobre la vida 
de Sòcrates i vol que Gabriel represente el paper del 
filòsof durant la seua agonia. Mentrestant, Gabriel 
s’ha adormit i el Marqués li serveix d’una altra am-
polla per mantenir-lo lúcid. 

(3) Gabriel realitza la representació del monòleg, 
però el Marqués no n’està gens satisfet, ja que la 
seua manera d’interpretar «no arriba a transmetre 
allò que succeeix al personatge». Gabriel se sent 
marejat i s’adona que ha estat enverinat. 

(4) El Marqués proposa un pacte a l’actor: tornarà a 
interpretar el mateix fragment, i si la seua actuació 
agrada al Marqués, aquest donarà a Gabriel l’antí-
dot. Per consegüent, com que Gabriel pensa que 
podria morir realment, la seua segona interpretació 
és molt més natural que la primera. 

(5) Després de l’actuació, el Marqués li dóna una 
copa que Gabriel beu; però l’última sorpresa arriba 
minuts abans del final de l’obra quan el Marqués 
li revela que no acaba de donar-li l’antídot, sinó el 
verí autèntic. Gabriel sembla morir. Tanmateix, el 
Marqués ens anuncia que l’actor recuperarà el co-
neixement «d’ací a uns moments» per actuar real-
ment. Les últimes paraules que sentim són les del 
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Marqués: «Aquesta nit és una nit d’estrena, i la funció 
va a començar... ara mateix».

Segons un resum en aquests termes, El verí del tea-
tre es redueix a un joc de suspens on el Marqués  
empra la disfressa i la mentida per manipular Gabriel 
i nosaltres, el públic. Però uns aspectes d’aquest joc 
ja són prou evidents des de l’inici. Cal saber només 
una mica sobre la mort de Sòcrates per sospitar —
molt abans que Gabriel— la funció d’aquell vi de 
Xipre, i el títol de l’obra ens ajuda a pensar en el seu 
efecte. (La reacció de molts espectadors és riure 
quan el Marqués esmenta que Sòcrates és el sub-
jecte de la seua peça.) De la mateixa manera que les 
intencions bàsiques de l’aristòcrata seran violentes, 
se suposa, si recordem que ell es diu «Marqués de...» 
i l’acció té lloc a París cinc anys abans de la Revolu-
ció Francesa. Com no pensar, doncs, en el Marqués 
de Sade (1740-1814)?

Tanmateix, la localització temporal de l’obra desta-
ca el lligam amb una altra figura francesa pertinent, 
ja que el 1784 és també l’any de la mort de Denis 
Diderot (1713-1784). En aquest cas, la referència 
és menys òbvia i les conseqüències dramàtiques 
que en resulten són més sofisticades. El Marqués 
descriu l’argument de Diderot (explicat en el seu  
Paradoxe sur le comédien) que «el millor actor és aque-
ll que més allunyat roman del seu personatge» i l’imita 
d’una manera cerebral; en canvi, el Marqués defen-
sa la posició contrària, que «les millors actuacions 
són aquelles a les quals l’actor és el personatge». Mit-
jançant l’elaboració explícita dins el diàleg d’aques-
ta mena de conceptes, El verí del teatre constitueix 
una meditació pregona sobre els límits del teatre. 

Les nocions estètiques del Marqués creen una  
rivalitat actoral entre ell i Gabriel. Aquest és l’actor 
professional pompós (1) quan espera impacient 
el Marqués i tracta el criat amb arrogància i men-
yspreu. Demostra la seua actitud tradicional quan 
llegeix el monòleg per primera vegada (3) «amb 
una certa afectació». Però les acotacions escèniques 
indiquen que, a la seua segona interpretació (4),  
Gabriel actua contra «la seua experiència artística» 
i que és «compenetrat amb el seu personatge». No 
obstant això, si el considerem segons la seua capa-
citat de convèncer el seu interlocutor (i, per tant, 
el públic), el Marqués és el millor actor al llarg de 
l’obra. Com ell diu a Gabriel, quan deixa de ser el 
criat (2): «Jo he actuat per a vós, he fet un personatge». 

El Marqués entén que el món té regles teatrals, i les 
fa servir per continuar enganyant Gabriel amb mots 
i accions fins al final.

Més enllà dels seus trucs teatrals —de l’escenifica-
ció que fa del seu encontre amb Gabriel— el Mar-
qués vol presenciar un esdeveniment real que con-
tradiu el teatre concebut com a gènere artístic. Ho 
declara obertament: «L’estètica és una ficció, i jo no 
puc suportar allò que no és de veres!». Gabriel s’adona 
de la conclusió d’aquesta actitud: «Si m’hagués estat 
morint, m’hauria mort, i aleshores no podria fer tea-
tre». L’obra s’acosta així a tot un conjunt de propos-
tes teatrals del segle XX que han intentat disminuir 
les diferències entre el teatre i la realitat (des del 
Futurisme fins als happenings dels anys seixanta). 
No és cap coincidència que un dels protagonistes 
més coneguts d’aquesta línia de pensament, Anto-
nin Artaud (1898-1948), també hagi vist la crueltat 
com a solució definitiva a aquest projecte. Però Sire-
ra no es deixa seduir per una escena que mostraria 
la crueltat de la tercera representació de la mort de 
Sòcrates. Aquesta escena ha de tenir lloc després 
del final de l’obra, perquè Gabriel hi morirà de debò. 
I això ens comunica una altra veritat volguda pel 
Marqués: les representacions més importants pas-
sen fora del teatre.

Rodolf Sirera no abandona la seua preocupació 
política ni històrica en El verí del teatre. Abans de la 
Revolució Francesa, els valors més revolucionaris 
semblen ser, d’una manera paradoxal, els del Mar-
qués l’aristòcrata. Quan es va estrenar l’obra, tres 
anys després de la mort de Franco (el 1975), calia 
demanar si la crítica que fa el Marqués de l’afectació 
de molts aspectes del teatre i de la vida social no es 
podria aplicar a la realitat de l’Estat espanyol. Què 
era més artificial, la dictadura franquista o la transi-
ció democràtica que la va seguir?
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4. LA NOSTRA PROPOSTA

Rodolf Sirera era un dels autors que tenia pendent 
la Companyia Teatre Micalet. En esta temporada 
hem volgut començar amb autors valencians com 
Manuel Molins amb Hamlet Canalla. 

El verí del teatre és una gran obra repre-
sentada arreu del món però a València s’ha-
via fet poc. És una text que s’ha dut a esce-
na amb visions molt diferents, que té una  
profunditat notable basada en la recerca de la veri-
tat dins del teatre, i que obri un ventall de possibili-
tats per reflexionar al voltant de l’autenticitat, de la 
veritat. 

El fet que més crida l’atenció del nostre muntatge 
és el fet que siga interpretat per dues dones. I per 
què no aquesta transgressió? Què és el teatre sinó 
transgressió? 

Al mateix temps hem volgut tractar el personatge 
de la marquesa no com un personatge cruel sinó 
com un personatge que busca l’autenticitat i va més 
enllà. I  també amb punts d’identificació amb el voa-
yerisme perquè com a espectadors volem veure la 
veritat en els actors que estan a l’escenari. Eixe punt 
ens fascinava. 

A més, el nostre Verí del teatre proposa una esce-
nografia que trenca amb la de Sirera. Presentem el 
xicotet escenari que planteja l’autor al centre de 
l’escena, en un nivell inferior, com si fora un fossat 
romà, com aquells on els lleons es menjaven els  
cristians...
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5. FITXA ARTÍSTICA

Autor: Rodolf Sirera

Direcció: Joan Peris

Repartiment: Pilar Almeria i Cristina Garcia

Ajudant de direcció: Josep Manel Casany

Assistent de direcció: Jorge Fernández

Disseny d’escenografia: Josep Pasqual

Disseny d’il·luminació: Toni Sancho

Disseny de vestuari: Isabel Requena

Confecció de vestuari: Pascual Peris

Construcció d’escenografia: Fet d’encàrrec

Atrezzo, utilleria i mobiliari: La Reina

Disseny gràfic: Paula Fernández

Fotografia i imatge cartell: Lucía Sáez i Paula Fernández

Comunicació: María Boronat 

Xarxes socials: Vanesa Martínez

Ajudant tècnic d’imatge: Lucía Sáez

Ajudant de producció: Marta Banyuls

Cap tècnic: Toni Sancho

Regidoria: José Peris

Cap de sala i maquinista: Óscar Díaz

Taquilla: Maria Garrigues

Producció executiva: María Boronat

Producció Companyia Teatre Micalet

Agraïments Miguel Ángel Cerdá i Carla Almeria
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6. EL DIRECTOR, JOAN PERIS

Nascut a Nules i resident a València. 
Titulat en interpretació per L´Institut del Teatre de Barcelona. És fundador de la 
Companyia Teatre Micalet juntament amb Ximo Solano i Pilar Almeria.

Com a director de  teatre ha realitzat una vintena de muntatges, entre els quals 
destaquen: Nàpols Milionària, d’Eduardo de Filippo. Companyia Teatre Micalet. Ba-
llant Ballant, Companyia Teatre Micalet. 

Rep premis com: Premi al millor espectacle de la Generalitat Valenciana. Pre-
mi Turia al millor espectacle valencià. Premi especial de la Crítica. Ai, Carmela!  
J. Sanchis Sinisterra. Companyia Teatre Micalet. La Ruleta Russa d’Enric Benavent 
sobre contes d’Anton P. Txèchov. Teatre Talia. Companyia Teatre Micalet. Aquí 
no paga ni Deu, Dario Fo. Festival Grec. (Barcelona). El somni d’una nit d’estiu, Wi-
lliam Shakespeare. Companyia Teatre Micalet. LaMar. Dramatúrgia Joan Peris.  
Companyia Teatre Micalet. Premi Cartelera Turia. Iuventutis Day, Un thriller  
episcopal, de Joan Peris i Xavi Castillo Companyia Teatre Micalet. La Signatura 
400 de Sophie Divry.  Absurds i Singulars d’Alan Ayckbourn. Bitó Produccions 
i Hamlet Canalla de Manuel Molins. Coproducció Institut Valencià de Cultura i 
Companyia Teatre Micalet.

7. LES ACTRIUS, PILAR ALMERIA I CRISTINA GARCIA

Llicenciada en Art Dramàtic per l’Escola Superior de València. 

Pilar és fundadora i gerent de Companyia Teatre Micalet des de  l’any 1995. Entre 
d’altres ha realitzat cursets d’interpretació, dansa i tècnica vocal amb els següents 
professionals: John Strasberg, Gilbert Bosch, Michael  Mccallion, Salvador Oliva, 
Emilio Hernández, Gracel Meneu, Michel Lopez, Carme Portaceli, Carles Alfaro, 
Konrad Zschiedrich, Mª Jose Peris, Lilo Baur, Eduardo Milewicz.

Debutà al teatre a l’any 1984 i ha participat en més de 35 muntatges teatrals, on  
destaquen: Ballant, Ballant, Nàpols Milionària, La Mar, El somni d’una nit d’estiu, Nascuts  
culpables, Ai, Carmela!, L’hostalera…

En la televisió l’hem vista en RTVV (Bon dia bonica, Herència de sang, A flor de pell, 
per exemple), així com en Hospital central, Ochoa,…

També és docent, ha realitzat doblatge (la seua veu vos sonarà a molts) i direccions 
teatrals.

P I L A R  A L M E R I A
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Llicenciada en Filologia Hispànica, aquest actriu valenciana s’ha format amb direc-
tors com Miguel Albaladejo, Mª José Peris, Juan Carlos Gené, Yves Lebreton, Paul 
Weibel, Carles Alberola, Carme Portaceli, Carles Alfaro, Joaquín Hinojosa…

La seua primera aparició en teatre fou en l’nay 1996 amb Tal vez, Eva Luna de Juli Cantó.
Des d’aleshores la seua presència en el teatre valencià no ha cessat. També ha partici-
pat en els èxits de cartellera del nostre panorama: Nascuts Culpables, El cas Woyzeck,  
Les variacions Goldberg, Las sillas,… Així mateix, l’hem vista en la televisió, en la  
desapareguda RTVV: Autoindefinits, Da Capo, L’Alqueria Blanca, i en TVE (Severo 
Ochoa, El chiringuito de Pepe…). Al cinema la veiem hui en dia en la gran pantalla a 
El Olivo, d’Icíar Bollaín.

CRISTINA GARCIA
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8. ACTIVITATS

0.- Recomanem la lectura de l’obra El verí del teatre.

1.- A quines llengües s’ha traduït El verí del teatre?

2.- Creus que el fet que el representen dues dones influeix en el sentit de l’obra?

3.- Busca informació sobre els personatges reals (històrics) als quals es fa referència a l’obra: Diderot, 
Sòcrates, Racine, Rousseau i, indirectament, el Marques de Sade.

4.- Compara el personatge de Gabrielle amb Sòcrates i comenta en què es diferencien en funció de la 
seua relació amb la mort.

5.- Malgrat que Gabrielle ha pres el vertader verí, els espectadors saben que definitivament l’actor/perso-
natge no morirà, perquè estem assistint a una ficció. Aquest recurs s’anomena el teatre dins del teatre. 
Explica en què consisteix i posa’n altres exemples que conegues.

6.- Descriu el vestuari. Què és el que més t’ha cridat l’atenció del vestuari?

7.- Respecte a l’escenografia, com és la que proposa Rodolf Sirera en l’obra?

8.- Quina altra obra de Rodolf Sirera està actualment en cartell (fins el 26 de febrer)? I en quin teatre?

9.- Què t’ha paregut El verí del teatre?
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