Dossier d’espectacle
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Víctor Català, la senyoreta de l’Escala - Dossier d’espectacle

1. Informacions generals
Víctor Català, la senyoreta de L'Escala és un espectacle multidisciplinari per a
tots els públics que tracta un tema tan actual com la discriminació de gènere partint
de la biografia i obra de l’escriptora Caterina Albert i Paradís (1869-1966), més
coneguda literàriament amb el pseudònim de Víctor Català, de qui el 2016 es
commemoren els 50 anys de la seva mort (commemoració oficial de la Generalitat
de Catalunya).

1.1.

Sinopsi
A través del teatre, la música en directe, la dansa, les videoprojeccions

(videodansa) i la narració, l’espectacle presenta la història de la Victòria (Viqui),
una nena del s.XXI que pateix un conflicte de discriminació de gènere. A les golfes
de casa hi troba un vell llibre a partir del qual descobrirà la sorprenent història de la
Caterina, una noia que per a poder escriure lliurement va haver d’amargar-se darrere
d’un nom d’home durant molts anys de la seva vida i que va acabar sent una de les
escriptores més destacades i imprescindibles de la literatura catalana. Aquest
increïble cas farà reflexionar a la Viqui -i als espectadors, petits i grans- sobre la
pròpia experiència i la manera com afrontem un tipus de conflictes que gairebé un
segle després són encara massa presents a la nostra societat. Un espectacle
visual, musical i literari que ens submergirà a la vida i obra de Víctor Català, la
senyoreta de L’Escala.

1.2.

Idea original
La idea sorgeix a finals del 2015, quan el tenorista i multiinstrumentista Magí

Canyelles decideix acompanyar el so cuidat i intimista de la seva tenora de la veu
de Rosa Martínez, l’acordió diatònic de Pau Vinyoles i la guitarra de Francesc
Cardona, amanit amb un pessic de bases electròniques produïdes per Marcel
Casellas, obtenint com a resultat una formació instrumental ben curiosa i poc
habitual, de marcat accent mediterrani i de gran resultat sonor i tímbric. El repertori,
conformat per músiques d’arrel tradicional relacionades amb l’escriptora i textos i
cançons escrits per ella mateixa, s’integra amb la dansa neoclàssica i contemporània
de la ballarina Mar Ollé i l’experiència teatral i la narració de Roger Cònsul.
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1.3.

Textos i músiques
Els textos i les músiques de l’espectacle són, o bé directament de Caterina

Albert/Víctor Català o bé estan directament relacionats amb ella a través de la seva
biografia i estudis que se n’han fet.
Els textos els hem tret de tres fonts molt concretes:
● Textos literaris de la pròpia Víctor Català: La Pua del Rampí, La Infanticida, i
Solitud.
● Estudis introductoris a les obres de Víctor Català d’Helena Alvarado (laSal,
edicions de les dones, 1984) i d’IsidorCònsul (Ed. La Magrana, 1996)
● Entrevistes a l’autora, o bé cartes i articles, i altres referències:
○ L’entrevista que li va fer Baltassar Porcel: “Víctor Català a Contrallum”,
Serra d’Or, núm.10, octubre de 1965, p.67
○ Carta de Víctor Català a Narcís Oller, 2-1-1903, dins V.Català, O.C., op.
cit. pàg. 1825
○ Conversa amb Tomàs Garcés, dins V. Català, O. C., op. cit. pàg 1.7481.749
○ Lluís Via a la revista Joventut
○ Carta de V.Català a Joan Maragall, 10-10-1903, dins V. Català., O. C.,
op. cit. pàgs. 1.786; 1.797
○ Carta de V. Català a Narcís Oller, 25-7-1905. Inèdita. Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona
○ Narcís Oller: Memòries Literàries, Ed. Aedos, Barcelona, 1962, pàg 342,
343
○ Carta de Víctor Català a M. Matheu, 22-4-1903, dins Aportacions a
l’estudi de Víctor Català: unes cartes inèdites, tesi de llicenciatura de
Montserrat Ciurana. Pàg. 42. 1972
○ Entrevista a Josep Miracle, Mundo Diario, 12-4-1978, pàg 22.
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Les músiques de l’espectacle, arranjades convenientment, són les següents (per
ordre d’aparició):
● «L’hereu», cançó a imitació de les populars, amb música i lletra de la pròpia
Caterina Albert. Publicada perLluís Albert (musicòleg i compositor, nebot i fillol
de l’escriptora i dipositari i estudiós de la seva obra) al Canç oner de l’Empordà:
46 cançons populars per a piano, amb les lletres. Lluís Albert explica al pròleg
del llibre que transcrigué les cançons de boca de la mateixa Caterina Albert el
1943. Arranjament pel teaser de l’espectacle:Músicateaser “Víctor Català, la
senyoreta de l’Escala”.
● «Contrapàs

cerdà»

transcrit

per

Salvador

Raurich,

dins

Mas,

C.

(1988).Caterina Albert va intercanviar correspondència amb Salvador Raurich
sobre la recuperació del contrapàs; al Fons Salvador Raurich de la Biblioteca
de Catalunya (Carpeta Epistolari, top. M4446) hem pogut consultar una carta
manuscrita de tres pàgines en què la Caterina parlava d’aquesta dansa.
● «Caterineta» o «A la plaça fan sardanes» (tradicional): recollida al Canç oner
de l’Empordà: 46 canç ons populars per a piano de Lluís Albert.
● «Caprici nº3» dels 28 Capricis per a Tenora i Tible de Joan Jordi Beumala
(1990), basat en els modes d’Olivier Messiaen.
● «Corrandes d’en Carolino» (tradicional): glosa (cançó improvisada).
● «Caprici per a tenora i piano» de Joan Elias: fragment del moviment
I.Moderatomaestoso.
● «L’home a la dona», cançó amb lletra de Víctor Català i música de Juli Garreta.
● «Cor jove», sardana de Lluís Albert.
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2. Fitxa artística
● Companyia: Terratrèmol Produccions
● Guió i direcció: Roger Cònsul
● Idea original i direcció musical: Magí Canyelles
● Il·luminació: Bernat Tresserra
● Sonorització: Pau Vinyoles
● Escenografia i vestuari: Terratrèmol Produccions
● Producció musical de bases enregistrades: Marcel Casellas
● Producció de vídeo: Josep Miquel Janés (www.dirxdir.cat)
● Músics/actors:
○ Rosa Martínez (veu) –Vicki
○ Magí Canyelles (tenora i veu) - Llibreter i Crític
○ Pau Vinyoles (acordió diatònic i veu) - Mestre i Crític
○ Francesc Cardona (guitarra i veu) - Pintor i Crític
● Ballarina/actriu: Mar Ollé - Caterina
● Narrador: Roger Cònsul
● Disciplines artístiques: música, teatre, dansa, videoprojeccions (videodansa)
poesia i narració.
● Adreçat a: tots els públics.
● Durada de l’espectacle: 55 minuts.
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3. Companyia
La Companyia Terratrèmol Produccions és una companyia de nova creació, tot
i que els seus components ja havien anat treballant junts anteriorment en altres
projectes, sobretot musicals.
Currículums
ROGER CÒNSUL (narrador, dramaturg i director)
És narrador oral, director d’escena i dramaturg. També és llicenciat en Història de l’Art
per la Universitat de Barcelona i Màster d’estudis teatrals a la UAB i l’Institut del
Teatre. Va ser alumne de l’Écoleintérnationale Jaques Lecoq i de l’escola de
PhilippeGaulier, a París. Altres mestres que ha tingut són Ricard Salvat, Marcello
Magni, Eugenio Barba, Katherine Hunter, Lyndsay Kemp,Coralina Colom i Pere
Planella. Des del 2007 es dedica professionalment a la narració oral i a la docència i
direcció teatrals, i col·labora amb Zitzània Teatre, al costat de Pere Planella. Junts
han realitzat els espectacles: Èric i l’exèrcit del Fènix, Míting, 32 vidres, Santi’s
RIP,Trifulkes de la KatalanaTribu (programada al TNC),Onze.Nou,CATorze (1714), i
Tirant lo Blanc (producció del TNC),entre d’altres. Ha publicat els estudis introductoris
de Romeu i Julieta de W. Shakespeare en la versió de Miquel Desclot; i Relats de
mitologia (Herois i déus), de Ma. Àngels Anglada, sempre a Edicions Proa. És
col·laborador de la revista Estudis Escènics, i darrerament,a més de dirigir
professionalment nombrosos grups amateurs a Sant Just, Sant Cugat i Esterri d’Àneu,
ha estrenat mundialment És Teu? Els “contrapastorets de la Seu” de Pep Albanell,
Cabaret Espriu, Camí de l’exili,i Els miracles de Santa Maria d’Àneu, de Pep Coll, dins
el programa Tallers per la Festa. Com a narrador professional estrena un o dos
espectacles cada any i té en cartera contes d’autors tan coneguts com: Ramon Llull,
GianniRodari, els germans Grimm, H.C. Andersen, RoaldDahl, etc... Actualment
també és professor d’interpretació a l’escola de música Dmusics.
(www.rogerconsul.wordpress.com)
MAGÍ CANYELLES (direcció musical i tenora)
Inicia els estudis musicals amb la flauta de bec a l’Escola Municipal de Música de
Molins de Rei. Estudia al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on obté el
Grau Mitjà de flauta de bec el 2008 i el Grau Professional de tenora el 2012 amb Premi
d’Honor. Paral·lelament, rep classes de saxòfon jazz i gralla, i el 2012 obté el títol de
Mestre Instrumentista Tradicional de Gralla a l’Aula de Música Tradicional i Popular
(AMTP). Actualment, està acabant el Grau Superior d’Interpretació en l’especialitat de
tenora a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).Com a intèrpret, sempre
obert a nous horitzons i en molts casos combinant diferents instruments, actualment
és membre de formacions d’estils i formats tan diversos com la Cobla Sabadell, The
New Catalan Ensemble (nova música tradicional), la Companyia Imaginària
7
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(espectacles d’arrel tradicional), Ambäukatunàbia (animació infantil), BandThe Marxa
(banda de carrer), la Big Cat (música llatina), Foc de Camp (cançó tradicional)
i GRALLIOLI-Grallers de Molins de Rei (grallers/ball de gralles), a més de col·laborar
sovint amb altres grups, enregistraments i espectacles (cobles, concerts, teatre,
etc).Combinant des de ben jove interpretació i docència, ha impartit classes de flauta
de bec i de gralla a diversos centres, i actualment és coordinador i professor de gralla
a l’Escola de Grallers de Molins de Rei.
MAR OLLÉ (ballarina)
Comença els estudis de dansa als 3 anys a Pas a Pas Centre de Dansa. Des de
llavors s’ha especialitzat en la dansa clàssica, passant per l’Escola Oriol Martorell i
l’Institut del Teatre i treballant amb professors com Judit Camats, Ferran Casanova,
Maria del Mig-Aran Ribó, Laura Mas, Ana Maria Arias, Joan Boix, Roser Muñoz,
Esmeralda Maycas, Diego Leiva i Tatiana Yerakhavets. El 2015 va obtenir la titulació
d’Adavanced 2 de la Royal Academy of Dance amb una Distinció. Paral·lelament,
també s’ha format en altres tècniques com la dansa contemporània i el claqué, amb
professors com Nuria Muñiz, Williams Castro i Cecilia Colacrai entre d’altres. També
ha treballat en diversos projectes amb coreògrafs com Diego Leiva, Matías Martínez
i Pepe Hevia.Actualment cursa el Títol Superior en Pedagogia de la Dansa al
Conservatori Superior de Dansa de l’ Institut del Teatre, i des del 2008 combina la
seva activitat com a ballarina amb les classes que imparteix com a professora de
dansa i coreògrafa a Pas a Pas Centre de Dansa.

ROSA MARTÍNEZ (cantant i actriu)
S’inicia al món de la música de ben petita, amb 3 anys a la Coral Infantil Clau de Sol
i realitza estudis musicals en l’especialitat de piano al Conservatori Municipal de
Terrassa. Posant veu als conjunts matadeperencs PPBJ i Cans sense T, trepitja els
seus primers escenaris mentre que col·labora activament amb les agrupacions corals
del poble. Ha cursat el primer curs del grau superior de cant al Conservatori de
Terrassa i ha superat diferents matèries del grau en Musicologia a la UAB. Durant
aquests anys finalitzava el seu pas per la companyia de teatre amateur del poble, La
Cort del Teatre, de la qual en va ser una de les fundadores. El seu paper d'actriu va
passar per l'animació de carrer en fires com la medieval de Bagà o la prehistòrica de
Moià fins a protagonitzar obres teatrals locals. Actualment és la vocalista del grup de
blues-rock Rose&TheOthers, corista a The Soul Beams i és membre i presidenta de
l’associació Cor de Noies de Matadepera.
FRANCESC CARDONA (guitarra acústica)
La seva carrera musical comença de ben petit amb Saüc, amb només 10 anys.
Fundador d’Skaramussa, la LegLion Orquestra i el grup de música popular dels països
catalans RIU (guanyador del IV concurs Sons de la Mediterrània) i amb un projecte
personal com a cantautor, denoten les seves inquietuds en la recerca i recuperació
de cançons, lletres i melodies del folklore català. Del 2009 al 2012 ha cursat diferents
matèries del grau en Musicologia a la UAB i és tècnic de so titulat a l’IES la Mercè de
8
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Barcelona. Actualment també és membre de The New Catalan Ensemble (nova
música tradicional).

PAU VINYOLES (acordió diatònic)
Comença a la música de ben petit estudiant piano i fent cant coral des dels 8 anys.
Estudia diatònic a l’Aula de Música tradicionals des de 2005 i cursa diferents matèries
al Taller de Músics del 2005 al 2010. Amb Igitaia i Skaramussa comença la seva
carrera musical tocant el saxo alt i la gralla. Amb LegLion Orquestra acumula
l’experiència necessària a sobre l’escenari amb nombrosos concerts per tot
Catalunya. Membre fundador del grup de música popular dels països catalans RIU
(guanyador del IV concurs Sons de la Mediterrània) i membre de Mesclat, actualment
està cursant els estudis de grau en Sonologia a l’ESMUC. Tècnic de so titulat a l’IES
la Mercè de Barcelona.
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4. Necessitats tècniques
4.1.

Espai, muntatge i desmuntatge

● Espai Escènic òptim: 8x8 metres. Mínim 7x7.
● Altura fins a barres òptima: 6 metres.
● Temps de muntatge: 5 hores.
● Temps de desmuntatge: 1 hora.
IMPORTANT: la sala haurà d’estar a disposició exclusiva de la companyia durant tot
el temps de muntatge i representacions. És imprescindible la presència d'un
responsable tècnic del teatre durant tot el muntatge, assajos i representacions.

4.2.

Maquinària

● 3 barres electrificades a escenari.
● Pont frontal.
● Barres necessàries per la elaboració de la càmera negra.
● Càmera negra completa a la italiana.

4.3.


Vídeo (IMPRESCINDIBLE)
Projector frontal que permeti fer una imatge mínima de 4,5 metres d'ample
a una pantalla situada a 2 metres de boca d'escenari. Format 16:9.



4.4.

La pantalla la porta la companyia.

Il·luminació (tècnic: Bernat Tresserra. 699 839 302 / bernattresserra@gmail.com)

● 15 PC 1000W amb porta‐ filtre i viseres.
● 11 Par 1kW CP62 amb porta-filtres.
● 4 Retalls 25º/50º amb porta-filtres.
● 24 canals de 2kW regulables + sala regulada.
● Taula de llums amb possibilitat de fer memòries i GO amb temps programats.
● Protocol DMX 512.
● Plànol de llums al següent full.
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Plànol d’implantació de llums general
Tècnic de llums i escenari: Bernat Tresserra (699 839 302 / bernattresserra@gmail.com)

11
www.victorcatala.cat

Víctor Català, la senyoreta de l’Escala - Dossier d’espectacle

4.5.

So (tècnic de so: Pau Vinyoles. 646 461 238 / pauvinyoles@gmail.com)

● PA adient a l’espai i la previsió d’assistència i de gamma alta (D&B, L’Acoustics,
Nexo, Meyer, Adamson o similar). L’equip ha d’estar ben ajustat per una
persona qualificada abans de les proves de so oferint una cobertura uniforme
a totes les localitats.
● Taula de so digital amb un mínim de 12 canals d’entrada, 4 bandes
d’equalització paramètrica, filtre passa-altes, alimentació “phantom” i un mínim
de 2 sortides auxiliars. Per exemple Yamaha CL, X32, M32, Pro1, LS9, M7CL
o similar.
● 2 monitors amb peu, un a cada costat de l’escenari, tipus sidefill.
● Tècnic de so professional responsable de l’equip i la sonorització (en cas que
la companyia no pugui portar el tècnic de so propi).

CH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LLISTA DE CANALS (el material marcat de color gris el pot portar la companyia)
INSTRUMENT
MICRO/DI
SISTEMA
SUPORT I TIPUS
INALÀMBRIC
ACORDIÓ MELODIA DPA 4099P
INH 1 + adapt DPA
Pinça Piano (imant)
ACORDIÓ BAIXOS
DPA 4099P
INH 2 + adapt DPA
Pinça Piano (imant)
GUITARRA
INH 3 per línia (jack)
-TENORA
DPA 4099U
INH 4 + adapt DPA
Pinça DPA CM 4099
VEU CANTANT
DPA 4088
INH 5 + adapt DPA
Headset (diadema de
càpsula
petita i color beix)
o similar
VEU NARRADOR
DPA 4088
INH 6 + adapt DPA
Headset (diadema de
càpsula
petita i color beix)
o similar
VEU MÚSICS 1
SM 58 INH. MÀ
INH 7
Peu Llarg
VEU MÚSICS 2
SM 58
-Peu Llarg
HARMÒNIUM
XLR
--ORDINADOR L
DI BSS
--ORDINADOR R
DI BSS
--En cas que la companyia no porti el material en gris, aquest ha de ser el següent:
● 7 sistemes sense fils de qualitat. Sennheiser de la sèrie 300 o 500 com a mínim
i 1 de mà i 6 amb petaca, i els adaptadors convenients per a poder-hi connectar
cada model de micròfon (indicat a la llista de canals).
● Els micròfons de veu de la cantant i del narrador han de ser de diadema, de
càpsula petita i de color beix.
● Els suports de pinça dels DPA 4099 hauran de ser els indicats a la taula de
canals i micròfons.
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5. Fotos i vídeos:
 TRÀILER (en directe): https://www.youtube.com/watch?v=kViznc5OGcs



TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=7ZFu9Ny9s8E
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Fotos (més a www.victorcatala.cat/imatges):
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Fotos promocionals: Oriol Roig
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Fotos estrena: Txell Bigatà
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6. Contacte i xarxes socials:
● Responsable de la companyia: Magí Canyelles
○ Telf.: 679 253 690
○ Correu electrònic: info@victorcatala.cat
● Tècnic de llums i escenari: Bernat Tresserra
○ Telf.: 699 839 302
○ Correu electrònic: bernattresserra@gmail.com
● Tècnic de so: Pau Vinyoles
○ Telf.: 646 461 238
○ Correu electrònic: pauvinyoles@gmail.com
● Xarxes socials:
○ Facebook: https://www.facebook.com/VictorCatala.espectacle/
○ Twitter: https://twitter.com/VictorCATAlbert
○ Instagram: https://www.instagram.com/victorcatala.terratremol/
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