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MÚSIQUES
DE L’ESPECTACLE
(per ordre d’aparició)

«L’hereu», cançó a imitació de les populars, amb 
música i lletra de la mateixa Caterina Albert. Publi-
cada per Lluís Albert (musicòleg i compositor, nebot i fillol 
de l’escriptora i dipositari i estudiós de la seva obra) al 
Cançoner 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. 

«Contrapàs cerdà» transcrit per Salvador Raurich. 
Caterina Albert va intercanviar correspondència amb ell 
sobre la recuperació del contrapàs; a la Biblioteca de 
Catalunya hi ha una carta manuscrita en què l’escriptora 
li parla d’aquesta dansa.

«A la plaça fan sardanes» o «Caterineta» (tradicional): 
recollida al Cançoner de l’Empordà de Lluís Albert.

«Caprici nº3» dels 28 Estudis-Capricis per a Tenora i 
Tible de Joan Jordi Beumala, basat en els modes d’Oli-
vier Messiaen.

«Corrandes d’en Carolino» (tradicional): glosa (cançó 
improvisada).

«Caprici per a tenora i piano» de Joan Elias: movi-
ment I.Moderato maestoso (fragment)

«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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FITXA ARTÍSTICA

Companyia: Terratrèmol Produccions
Guió i direcció: Roger Cònsul
Idea original i direcció musical: Magí Canyelles

Intèrprets:
 Rosa Martínez (veu) – Viqui
 Magí Canyelles (tenora i veu) - Pintor i Crític
 Pau Vinyoles (acordió diatònic i veu) - Mestra i Crític
 Francesc Cardona (guitarra i veu) - Àvia i Crític
 Mar Ollé (Ballarina/actriu) - Caterina  
 Roger Cònsul - Narrador

Veu en off: Montse Miralles
Il·luminació: Bernat Tresserra
Sonorització: Pau Vinyoles
Escenografia i vestuari: Terratrèmol Produccions
Producció musical de bases enregistrades: Marcel 
Casellas
Producció audiovisual i disseny gràfic: Josep Miquel 
Janés (www.dirxdir.cat)
Adreçat a tots els públics.
Durada de l’espectacle: 55-60 minuts.
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SINOPSI

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. A 
través del teatre, la música en directe, la dansa, les 
videoprojeccions (videodansa) i la narració, l’espec-
tacle presenta la història de la Viqui, una nena del s.XXI a 
qui els companys d’escola no deixen jugar a futbol pel 
sol fet de ser una nena. Enutjada, puja a les golfes de la 
seva casa nova, al poble de l’Escala, i allà, de sobte i per 
sorpresa, es veurà submergida en la història real i l’obra 
literària de Caterina Albert i Paradís, una escriptora 
imprescindible de la literatura catalana que per a poder 
exercir lliurement el seu art va haver d’amargar-se darre-
re d’un nom d’home: Víctor Català. Per això aquest 
espectacle literari, visual, musical i ben actual s’anomena 
Víctor Català, la senyoreta de l’Escala.

L’any 2016 es commemoren
els 50 anys de la mort de 

 Caterina Albert i Paradís (1968-1966)

Els textos utilitzats provenen en un 80% de contes, 
novel·les i monòlegs teatrals de Víctor Català, i també de 
pròlegs, entrevistes, discursos i articles seus. També hem 
utilitzat estudis sobre l’autora de diversos professors erudits.


