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Agraïments 
A tots els participants al rodatge a 
Caldes de Malavella, així com a la 
propietat on vam rodar i 
especialment a les actrius Anna 
Pérez Moya i Montserrat Fernández. 

 



Sinopsi	  
Un personatge desconegut s'introdueix amb una càmera a l'habitació d'Helena 
de Troia a les acaballes de la seva vida. Davant seu i la seva càmera, Helena, 
una velleta decrèpita i sense forces, fa un repàs exhaustiu de la seva existència 
per constatar la futilitat de totes les coses i especialment de la bellesa i la 
glòria. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Breus	  paraules	  del	  director	  
Iannis Ritsos (1909-1990) és un dels grans poetes grecs del segle XX. A causa 
de la seva convicció comunista va ser una mica oblidat després de la seva mort, 
però en els darrers temps ha estat recuperat tant en grec com en altres 
llengües, entre elles el català, sobretot a partir de disset poemes que tenen 
estructura d'alguna manera dramàtica en forma de monòleg. Helena n'és un. 

Quan Joan Casas me'n va donar a llegir la seva traducció em vaig sentir 
immediatament interpel·lat pel text, d’una força poètica i teatral extraordinària. 
Helena, decrèpita, es troba al llit de mort i rep la visita d’un antic amant. L’obra 
és un monòleg absolut d’Helena. De l’antic amant només en sabem, per 
l’acotació inicial i final, com entra a casa d’Helena i després en surt, i sobretot 
com és la seva mirada. 

En aquesta posada en escena volem forçar al màxim la teatralitat, i per fer-ho 
recorrem a la imatge projectada, que esdevé part de la ficció mateixa. En algun 
lloc de la sala hi ha d’haver un monitor de televisió. Per aquest monitor es veu 
primer la mirada de l’antic amant, personatge mut, com entra a casa d’Helena i 
després, el director d’escena, o sigui, jo mateix, entrant a l’habitació d’Helena i 
instal·lant la càmera. A partir d’aquí el públic veu Helena al seu llit 
desenvolupant el seu monòleg i l’antic amant/director d’escena movent-se per 
l’escena i retocant els plans, que es retransmeten pel monitor en directe, per on 
el públic veu l’actor a través de la mirada del director. Veu, i sent, alhora, el cos 
i la veu de l’actor a sang a la vista nua i l’ull de l’altre personatge, l’antic 
amant/director, li ensenya la seva visió d’Helena per mitjà dels diferents plans 
parcials superposats a l’actor. D’aquesta manera la mirada escrutadora, 
especejadora, de l’antic amant coincideix amb la del director a escena en 
directe, integrant la imatge projectada a la ficció dramatúrgica i també teatral, i 
multiplicant la generació de significats complexament interrelacionats. 

Albert Mestres, director de l’espectacle 

	  

	  

	  

	  



Albert	  Mestres,	  el	  director	  
És escriptor, traductor i director d’escena. 
Ha publicat els llibres de poesia O res 
(1991), A sac (1999), Tres (2001), Llvm 
(2007), Comèdia (2008) i Nous (2013), els 
textos dramàtics La bufa (1998), Dramàtic i 
altres peces (2002), Vides de tants (2003), 
1714. Homenatge a Sarajevo (2004),  
Temps real (2007, en traducció francesa 
2008, en traducció alemanya 2010), Odola 
(2007), Dos de dos (2008), Un altre 
Wittgenstein o L’holocaust. Zwdu o El dubte 
/ Le doute / Der Zweifel. Farsa (2009), La partida o Còctel de gambes (2009) i 
Orfeu i Eurídice. Aquil·les o l'estupor. Una història de Catalunya (2012), les 
novel·les Ales de cera (1996). Mites i llegendes dels indis huave (2000), i els 
assaigs Història i tragèdia: a propòsit dels catalans jueus (2007) i Breu tractat 
sobre la mort i la bellesa (2013). 

Ha estrenat les òperes La petita bufa (1995), 1714. Món deguerres (2004) i 
Orfeu i Eurídice (2011), la cantafaula La llet del paradís (1996), les accions 
poètiques Comèdia (1998) i Paradís (2003), els espectacles Opsis (2001) i Salt 
al buit (2003), les obres Dramàtic (2002), Vides de tants (2003), Peça cua per a 
l’Informe per a una acadèmia (2004), Contes estigis o El cabaret dels morts 
(2004), Temps real (2007), Dos de dos (2008), Un altre Wittgenstein, si us 
plau, o L’holocaust (2009), Zwdu (2009), La partica o Còctel de gambes (2013), 
i el concert-recital El rastre d’Orfeu (2002). Ha dirigit Do’m d’E. Casasses 
(2003), Informe per a una acadèmia de Franz Kafka amb cua d’Albert Mestres 
(2004), A l’ombra de la fondalada de J.M. Synge (2006), Sabates de taló alt 
(2008) de Manuel Molins, L’hivern plora gebre damunt el gerani (2008) d’Agustí 
Bartra, Un altre Wittgenstein, si us plau, o L’holocaust (2009), Zwdu (2009),  La 
disputa de l’ase d’Anselm Turmeda (2009), Peus descalços sota la lluna d’agost 
de Joan Cavallé (2011), Orfeu i Eurídice (2011), Nix tu, Simona d’Albert Pijuan 
(2011), Senyor Gripau Senyora Mort de Josep Sebastià Pons (2012), ha fet la 
direcció artística de l’òpera 1714. Món de guerres (2004) i ha codirigit Sata-
Suite Bufa-na de J. Brossa i J.M. Mestres Quadreny (2002).  

Ha traduït el marquès de Sade, Villiers de L’Isle-Adam, Marcial, T. Landolfi, C. 
Nodier, G. Steiner, F. Pessoa, A. Baricco, J. Worms, D. Edwards, J.P. Sartre, 
J.M. Synge, Th. De Quincey, J. Racine, J. Ford, P. Aretino, S.T. Coleridge i G. 
Polet. Ha publicat articles d’assaig en revistes com El Contemporani, Afers o 
Idees i en diaris com l’Avui. Actualment és professor de l’Institut del Teatre de 
Barcelona. 



Joan	  Casas,	  el	  traductor 

Escriptor, crític teatral i articulista. Membre de l’equip que va crear la revista 
Escena, director de la segona època de la revista (Pausa.), de pensament 
teatral, i de l’última etapa de la revista Estudis Escènics. Professor de Teoria i 
Història del Teatre, Crítica i Escriptura Dramàtica a l'ESAD de l’Institut del 
Teatre de Barcelona. 
 
Autor d'assaigs articles i pròlegs sobre matèries teatrals, de nombrosos treballs 
de traducció literària (del francès, l’italià, el portuguès i el grec modern, i, 
formant part d’un equip com a assessor literari, també del rus i del búlgar), així 
com de versions i adaptacions de textos dramàtics i altres feines de 
dramatúrgia. 
 
Obra literària: 
Narrativa: Pols de terrat (1980, reed. 2005), Fora de casa (2008) 
Proses: Amb la terra a la cintura (2010), Illa de Grècia (2012, inèdit) 
Poesia: Tres quaderns (1986), Amb efecte (1987), Pols al retrovisor (1989), 
aquestes dos últims llibres escrits en col.laboració amb en Feliu Formosa, Tres 
quaderns més (1995), Del quadern número set (2003), Illes (2005), Sucava el 
meu cor a la tassa (2012, inèdit) 
Teatre: La seva obra teatral estrenada, en català, inclou una versió del Banquet 
de Plató concebuda i dirigida per Iago Pericot (Barcelona, Romea, 1989), 
estrenada posteriorment en francès (Montauban i Toulouse) i en castellà 
(Mèrida i Madrid),  així com les peces Ready Made (Barcelona, Romea, 1991) i 
Nus (Barcelona, Poliorama, 1993).  
L’any 2001, Antoni Chic va presentar la comèdia La ratlla dels cinquanta 
(Barcelona, Sala Muntaner). Aquesta comèdia ha estat versionada al castellà, 
amb el títol Cuarentones, i estrenada a Tenerife per la companyia Zaranda Trup 
l’any 2002.  
L’últim dia de la creació ha estat traduïda al neerlandès i es va estrenar a 
Holanda (Breda, Festival de peces en un acte) el mes de maig de 2003. El 2005 
ha estat traduïda al francès per ser editada i estrenada en aquesta llengua. 
L’any el 2010 , a la revista Inostrannaia Literatura, se’n va publicar la versió 
russa, també de Nina Avrova. 
L’any 2005 va estrenar la peça Elles mateixes, i el 2011 Regla de tres. 
Ha obtingut els premis literaris: Victor Català 1979 de narracions  (per Pols de 
terrat),  Miquel de Palol 1985  de poesia (per Tres quaderns), Ciutat de Palma 
1986 de poesia (Juntament amb Feliu Formosa, per Amb efecte), Ignasi 
Iglesias 1990, de teatre,  i Premi de la Crítica de Serra d'Or (per Nus), Ciutat 
d'Alcoi de teatre, 1993 (per Nocturn corporal), i Rovira i Virgili d’assaig 2009 
(per Amb la terra a la cintura). 
La seva tasca com a traductor ha estat reconeguda pels premis Giovanni 
Pontiero 2003 (per No entris tan de pressa en aquesta nit obscura, novel.la 
d’Antonio Lobo Antunes) i Jordi Domènech 2005 (per Tard, molt tard, de nit 
entrada, poemari de Iannis Ritsos). 

	  



Quimet	  Pla,	  l’intèrpret	  
Cofundador del grup de teatre 
Comediants 1972. Durant els primers 15 
anys participa a totes les produccions de 
creació col·lectiva del grup:  teatre, 
cinema, televisió, pedagogia, animació 
al carrer, llibres, música, i discografia. 

D’aquesta trajectòria artística en 
destaquen reconeixements com: Premi 
Ciutat de Barcelona (Sol, solet, 1980), 
Premi Nacional de teatre (1987) Creu de 
sant Jordi (1996). 

Actualment exerceix el seu ofici de 
joglar amb companyia pròpia (Teatre 
Tot Terreny) amb produccions d’espectacles de teatre per adults; 
“Absenta”(Dctor. Frederic Roda),  “Informe per a una acadèmia amb 
cua”(Dctor. Albert Mestres), “L’Ós i El Cant del Cigne” Infantils; “Roda 
Roda...Poesia”. Espectacles de carrer;  “Històries de canya i cordill”, “El General 
Bum Bum”. 

Ha treballat a les ordres de directors com Sergi Belbel (“Dissabte, diumenge i 
dilluns” “Primera plana”, “Les falses confidències” “Carnaval” “L’Inspector”); 
Carles Alfaro (“L’escola de les dones” “Ròmul el gran”); Jordi Coca 
(“Benvinguda al consell d’administració” “Krapp, última gravació; Beth Escudé 
(“Aurora degollada”); Toni Casares (“La Plaça del Diamant”, “Aquí s’aprèn poca 
cosa”) (Rei i senyor); Antonio Calvo (“N&N”)(L’Ós i el Cant del cigne); Albert 
Mestres (“Peus descalços”) Josep Mª Mestres (“La nit de Reis”). 

La seva formació com  a actor basada en l’expressió corporal a cavall entre la 
“Commedia dell’Arte” i tècniques de Circ, te influencies de corrents diverses 
degudes a treballs de col·laboració  i cursets amb: Colombaioni (Itàlia),  Ernie 
Martin de “Actor’s Estudió” de Nova York, Eugenio Barba de l’”Odin theatre” 
(Dinamarca),  Dario Fó (Itàlia), Bread and Puppet (EEUU) Teatre No (Japó), 
Teatre Balinès, Leo Bassi, Carlo Bozzo.  

A l’any  2007 rep el premi “Serra d’Or” per la seva trajectòria artística. 

 

 

	  



Informació	  
Dates i horaris: 

Del 29 de maig al 8 de juny de 2014 

De dimecres a dissabte: 20.30h. Diumenge: 18:30h 

 

Estrena: 29 de maig a les 20.30h 

 

Tarifes: 

Dimecres i dijous: 18€ 
De divendres a diumenge: 22€ 

25% descompte per a socis Club TR3SC, jubilats majors de 65 anys, 
Carnet Jove, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diba. 

 

Venda d’entrades: 

www.teatreakademia.cat 

 

Durada aproximada: 90 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

Patrocini Teatre Akadèmia 

 

 

Gestió Teatre Akadèmia 

 

 

Amb el suport de 

 

 

 

Mitjans col·laboradors 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Xarxes socials: 

www.facebook.com/teatreakademia     @teatreakademia 

Comenta l’espectacle amb el hashtag:      #helena 

 

 

Contacte de premsa:  

Sílvia Artigas: 934 95 14 47 

comunicacio@teatreakademia.cat 

 

Teatre Akadèmia 

Carrer Buenos Aires, 47-49 

Telèfon 934 95 14 47 – info@teatreakademia.com 

 


