
Dv. 29 d’octubre – 20 h

ENCARA  
HI HA ALGÚ AL BOSC
d’Anna Maria Ricart Codina



Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem de 
l’eufòria olímpica. A Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De sobte, la televisió 
ens servia imatges dels camps de concentració a Bòsnia i Hercegovina barrejades 
amb el recompte de medalles olímpiques a Barcelona. El novembre de 2020 fa 25 
anys que va acabar oficialment aquella guerra, on entre 25.000 i 50.000 dones i 
nenes van ser violades com a estratègia de neteja ètnica. La majoria de les víctimes 
són musulmanes, però també n’hi ha d’origen corat, serbi i gitano. Els seus relats són 
idèntics, i moltes de les supervivents ho viuen en silenci, ignorades per les institucions 
i rebutjades per les pròpies famílies. Aquesta obra dóna veu a la memòra i a la 
determinació d’aquestes dones i dels fills i filles nascuts de les violacions de lluitar 
contra l’oblit, ara que els focus i les càmeres fa temps que van marxar de Bòsnia. Per 
la Nevenka, la Milica, La Meliha, la guerra encara no ha acabat. El dolor que senten 
és tan gran que, per elles, Encara hi ha algú al bosc. I nosatres, on érem? On sóm?

Durada 1 hora i 40 min.

Encara hi ha algú al bosc



Fitxa artística

Dramatúrgia: 

Anna Maria Ricart Codina 

Investigació i documentació 

Teresa Turiera-Puigbò Bergadà 

Direcció  
Joan Arqué Solà 

Intèrprets  
Ariadna Gil  
Montse Esteve  
Òscar Muñoz  
Magda Puig  
Judit Farrés  
Erol Ileri  
Pep Pascual

Moviment i ajudant de direcció: 
Carla Tovías

Música: 
Judit Ferrés i Pep Pascual

Disseny d’escenografia:  
Xesca Salvà

Disseny de vestuari:  
Rosa Lugo

Disseny d’il·luminació:  
Sulvia Kuchinow

Cap tècnic:  
Xavier Xipell “Xipi”

Tècnics:  
Xavier Amat, Rafel Roca i Marc Jódar

Direcció de producció:  
Òscar Balcells

Producció:  
Judit Codina Serra

Ajudants de producció:  
Maria Tort

Comunicació:  
Teresa Turiera-Puigbó Bergadà,  
Núria Olivé - La tremenda i Toni Cortès

Administració:  
Mònica Cardús

Fotografies:  
Oriol Casanovas

Ajudant de direcció en pràctiques: 
Mauricio Sierra

Una producció de:  
Cultura i Conflicte 
i Teatre de l’Aurora



Consulta el programa a www.tasantcugat.cat

de Gioachino Rossini

Orq. de Músiques d’Arrel de Catalunya

de Joel Joan i Héctor Claramunt
L’acció se situa a Sevilla, a finals del segle XVII. 
Rosina, una noia bella i òrfena es troba privada de 
la seva llibertat.

Després de ”Escape Room”, Joel Joan i Héctor Cla-
ramunt ens porten una divertida i suggestiva comè-
dia que posarà a prova l’amistat entre dos actors.

Ballarins i ballarines de casa nostra, que mostren 
el seu talent a les principals cases de dansa del 
món.

Un espectacle de música i poesia post-contem-
porània que marcarà la cloenda del 21è Festival 
nacional de poesia.

Dv. 5 de novembre  | 20 hDg. 31 d’octubre | 19 h

Ds. 6 de novembre | 20 h Dg. 7 de novembre | 19 h

IL BARBIERE DI SIVIGLIAEL GRAN COMEDIANT

GALA BALLARINS CATALANS 
AL MÓN

TRENCADÍS

Col·laborenEntitat benefactora

Mitjans de comunicació

www.tasantcugat.cat / 93 589 12 68

          600 996 996 (Subscriu-te al nostre canal de notícies, enviant la paraula ALTA)

Assaig obert 
a les 18 h


