
 Text i direcció:  Alfredo Sanzol

 Traducció:  Joan Lluís Bozzo

 Repartiment:  Laura Aubert, Javier Beltrán, 
  Elisabet Casanovas, Marta Pérez, 
  Jordi Rico i Ferran Vilajosana

 Escenografia i vestuari: Alejandro Andújar
 Il·luminació: Pedro Yagüe
 Música original: Fernando Velázquez
 So: Damià Martínez
 Caracterització: Eva Fernández
 Producció executiva: Anna Rosa Cisquella i Daniel López-Orós
 Ajudant de direcció: Carolina Morro
 Ajudant d’escenografia i vestuari: Maria Albadalejo

 Cap tècnic: Rubèn Taltavull
 Regidora: Marta Garolera
 Operador d’il·luminació: Dani Guerrero
 Operadors de so: Roger Gimenez i Ton Mentruit
 Maquinista: Jordi Fort
 Transportista: Miguel Yuste

 Cap de producció i administració: Natàlia Obiols
 Comunicació i màrqueting: Anna Candelas
 Cap de premsa: Marta Suriol (La Costa Comunicació)
 Auxiliar de producció: José Luis Segador
 Auxiliar de comunicació i màrqueting: Roberta Romero

 Disseny gràfic: Jordi Rins
 Fotografia: David Ruano
 Vídeo: Mar Orfila
 Web: Marc Permanyer
 Adaptació del disseny gràfic: Carlos Fort
 Construcció de l’escenografia: May, Manuel Álvarez, Jordi Fort,    
  María Calderón, Sol Curiel i    
  Joan Viscasillas
 Realització del vestuari: Maribel Rodríguez i María Calderón
 Perruques: Fent i Desfent

Una producció de Dagoll Dagom i T de Teatre en col·laboració amb el Teatro de la Ciudad  
i el suport de l’ICEC de la Generalitat de Catalunya

 Agraïments: Àgata Roca, Albert Ribalta, José Novoa i  
  Punto Blanco 
 Durada de l’espectacle: 1 hora i 50 minuts (sense entreacte) 

Primera funció: 19 de gener de 2019 al  Teatre Poliorama de Barcelona

www.latendresa.com

 Autor i director

ALFREDO SANZOL
Una producció de DAGOLL DAGOM  i  T DE TEATRE



Ferran Vilajosana 
El Llenyataire Blaucel

Elisabet Casanovas
La Princesa Salmó

Alfredo Sanzol 
Autor i director

La tendresa és una comèdia romàntica d’aventures en què provo 
d’explicar que no podem protegir-nos del mal que ens causa l’amor, 
que si volem estimar ens hem d’arriscar a patir, i que a més a més no 
podem protegir tampoc els fills del risc d’estimar, perquè això posa en 
perill la vivència d’una vida plena.
L’espectacle s’anomena La tendresa perquè parla de la força i de la 
valentia que cal per expressar l’amor. Una societat sense tendresa, 
d’altra banda, és una societat en guerra. Per això, si no ets tendre, per 
molt que li diguis a algú que l’estimes t’arrisques a sentir que et digui: 
“¡No es nota!”
La tendresa explica la història d’una reina una mica màgica i de les 
seves dues filles, les princeses, que tenen el pla de quedar-se a viure en 

una illa deserta per no tornar a veure un home en sa vida. El problema 
és que precisament escullen una illa en què des de fa vint anys viuen 
un llenyataire i els seus dos fills, que s’hi van refugiar per no tornar a 
veure una dona en sa vida.
He escrit La tendresa inspirant-me en les comèdies de Shakespeare. 
Crec que es veu la influència sobretot de La tempesta i de Nit de Reis. 
També d’Al vostre gust, de Molt soroll per no res i del Somni d’una nit 
d’estiu. Segur que també us en recordarà d’altres, almenys això 
espero. Per a mi ha estat un plaer treballar amb un llenguatge ple de 
metàfores i comparacions. També he plantejat un petit joc que espero 
que us diverteixi: en els diàlegs de La tendresa podreu trobar els títols 
de les catorze comèdies de Shakespeare. 
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