


Sinopsi  

L’Àlex Novak, un jove i ambiciós dra-

maturg, està desesperat perquè no

troba l’actriu ideal per encarnar el

personatge femení de la seva obra,

una adaptació de Venus in Fur, la

novel·la que va donar origen al

sadomasoquisme.

A l’últim moment apareix la Vanda,

una actriu que està a anys llum del

perfil que l’Àlex està cercant.

Comença així un joc de poder, de

seducció, de miralls... on la realitat i

la ficció es barregen, donant lloc a

una batalla dialèctica al voltant de

l’eterna guerra de sexes on els rols

del dominador i dominant encara

estan per decidir.
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Text director

Per a mi, Venus in Fur és una mostra rabiosament actual de l’eterna 
guerra de gèneres. 

En un moment de l’obra, el personatge de la Vanda Von

Dunayev, una dona del segle XIX avançada a la seva

època, declara: “Anhelo veure en què es convertirà la

dona quan deixi de ser esclava dels homes. Quan tingui

els mateixos drets que ells, quan tingui la mateixa educa-

ció, i sigui la seva igual a la feina. Quan sigui ella matei-

xa, un individu independent”. 

Tot i que és evident que els drets de la dona han avançat

molt des del segle XIX fins al dia d’avui, també em sem-

bla evident que encara estan lluny de ser equiparables

amb els de l’home. Sense anar més lluny, un article d’a-

quest mateix any informava que avui dia, la diferència salarial entre homes i

dones és d’un 22,5%, i que va en augment. Dit d’una altra manera, una dona

hauria de treballar 82 dies més a l’any (fent la mateixa feina) que un home per

acabar guanyant el mateix sou! 

Encara vivim en un món majoritàriament dominat pels homes. Tot i així, la

majoria d’homes moderns pensem que el masclisme és una cosa del passat,

de retrògrades... nosaltres els homes “progres” respectem, admirem i consi-

derem les dones com a les nostres iguals... i tant que sí! Això és sens dubte el

que pensa l’Àlex Novak, el protagonista masculí de la funció, un dramaturg que

cerca l’actriu ideal per encarnar la Dona Ideal. “Ideal” en el sentit que s’em-

motlli perfectament a les seves idees, a les seves fantasies, als seus desitjos...

És aquí on rau la genialitat de l’obra de David Ives. Utilitzant el mecanisme d’un

càsting (grandíssim exponent d’una relació de poder entre dominador-direc-

tor i dominada-actriu) al voltant d’una adaptació de la novel·la que va donar

origen al sadomasoquisme, es produeix un joc de miralls fascinant que acaba

fent aflorar les veritats més soterrades. Perquè, tal com escriu el propi Àlex:

“Tots som fàcilment explicables, el que no som és fàcilment extirpables”...

Héctor Claramunt



Joel Joan interpreta el paper d’Àlex Novak, un prestigiós i ambiciós dramaturg que està prepa-
rant l’adaptació teatral de la novel·la del segle XIX de Sacher-Masoch Venus in Fur que va ins-
pirar el terme “sadomasoquisme”. 

Joel Joan va néixer a Barcelona el 1970. Va estudiar art dramàtic a l’Institut del Teatre. Membre funda-

dor i productor executiu d’Arriska S.L. des del 2000. El febrer de 2008 va ser nomenat president del

Col·legi de Directors de Catalunya, càrrec amb el que ha impulsat la creació de l’Acadèmia del Cinema

Català.

Com actor de teatre, ha treballat en les següents produccions: El Nom (2012), de Matthieu Delaporte i

Alexandre de la Patellière, en una producció de Focus; Pluja Constant (2010), de Keith Huff, dirigit per

Pau Miró, producció de La Villarroel; Un marit ideal (2009) d’Oscar Wilde, dirigit per Josep Maria Mestres

en producció de Focus; Terra Baixa (2009) d’Àngel Guimerà, dirigit per Hasko Weber, una producció del

Teatre Romea i l’Ajuntament de Viladecans; Jo sóc la meva dona (2008), de Doug Wright, dirigida per

Marta Angelat, produïda per La Villarroel; Intimitat (2007), d’Hanif Kureishi, dirigit per Javier Daulte i

també produïda per La Villarroel; Peer Gynt (2006), d’Henrik Ibsen, dirigit per Calixte Bieito; Ets aquí?

(2005), de Javier Daulte; Glengarry Glen Ross (2003), de David Mamet, dirigit per Àlex Rigola; Excuses!

(2001), de Joel Joan i Jordi Sánchez, dirigit per Pep Anton Gómez; Sóc lletja / Soy fea (1997 i 1998), de

Jordi Sánchez i Sergi Belbel, dirigit per Sergi Belbel; Krámpack (1996), de Jordi Sánchez, dirigit per

Josep Mª Mestres; L’Àvar (1996), de Molière, dirigit per Sergi Belbel; Fum, fum, fum (1995), de Jordi

Sánchez, dirigit per Josep Mª Mestres; La corona d’espines (1994), de Josep Mª de Sagarra, dirigit per

Ariel Garcia Valdés; Fugaç (1994), de Josep Mª Benet i Jornet, dirigit per Rosa Mª Sardà; Yvonne, prince-

sa de Borgonya (1993), de Witold Gombrowicz, dirigit per Josep Mª Mestres; Mareig (1992), de Jordi

Sánchez, dirigit per Núria Furió; La filla del mar (1992), d’Àngel Guimerà, dirigit per Sergi Belbel; Somni

d’una nit d’estiu (1991), de William Shakespeare, dirigit per Calixto Bieito.

Com actor de cinema, ha treballat a La Trinca, The movie (2010), dirigida per Joaquim Oristrell;

Catalunya Über Alles (2010), dirigida per Ramon Térmens i Mil Cretins (2010), dirigida per Ventura Pons;

Vicky Cristina Barcelona (2008), de Woody Allen; Salvador (2005), dirigida per Manuel Huerga; Excuses!

(2003), dirigida per ell mateix i per la que va rebre el Premi del Col·legi de Directors de Cinema de

Catalunya a la millor fotografia; Tortilla Soup (2001), de Maria Ripoll; El corazón del guerrero (2000),

dirigida per Daniel Monzón i Las razones de mis amigos (2000), dirigida per Gerardo Herrero. Com a

director de cinema ha dirigit juntament amb Sergi Lara i estrenat aquest últim any (2012) Fénix 11*23.

A la televisió és el director, guionista i actor a la sèrie Porca Misèria (TV3, 2004-2007) i per la que va

rebre diversos premis: Premi Ficció, Premis Barcelona de Cinema (2005); finalista al Festival de

Televisió de Montecarlo (2005 i 2007); Millor guió, Premis GAC (2005); Guardó 1924, Premis Ràdio

Associació (2005); Premi Ondas (2006). Igualment, és director, guionista i actor de la sit-com Plats Bruts

(TV3, 1999-2002), que va rebre el Premi Ondas (2002), i dos Premi Geca (2001-2002 i 1999-2000). Com

actor, ha treballat a Volare (2012), una TV movie de Joaquim Oristrell (TV3); 14A. Macià contra Companys

(2011), TV Movie dirigida per Manuel Huerga;  Periodistas (Tele 5, 1998); Rosa (TV3, 1995) i Poble Nou

(TV3, 1993).

Destaquem també la seva faceta com a escriptor: Despullats (2003), de Víctor Alexandre i Joel Joan,

Edicions Proa; Excuses! (2001), de Joel Joan i Jordi Sánchez, Editorial Columna; Plats Bruts (el llibre)

(2000), de Joel Joan i Jordi Sánchez, Editorial Columna; Jo no sóc espanyol (1999), de Víctor Alexandre

amb la col·laboració de Joel Joan, Edicions Proa.



Meritxell Calvo interpreta a Vanda, l’actriu que es presenta al càsting pel paper feme-
ní de Venus in Fur. En un primer moment, està lluny del perfil que està buscant el
director, però des del mateix moment en que es vesteix de Vanda sembla que el paper
està escrit per a ella.

Meritxell Calvo és llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona el 2012, i

Diplomada superior en interpretació cinematogràfica i televisió per Séptimo Arte (2004-2007).

En la seva encara curta trajectòria professional destaquem els següents treballs en teatre: Don

Quijote de la Mancha, dirigit per Albert Pueyo (2012-13); Punto muerto, Theatre Uncut, dir.

Denise Duncan (2012); Walts FM, Festival Grec 2012, dirigit per Nicolás Chevallier i Ana Roca;

Está linda la mar, de Denise Duncan. Guanyadora de la 17ª Mostra de Teatre de Barcelona 2012

i nominada a la millor actriu; Neu Negra, de Pere Planella (2011); Variacions Goldberg, dirigida

per Carme Portacelli (2011); Maria Estuard, dirigida per Frederic Roda (2011); El Velló d’or, de

Gaston Core (2011); Orestes, de Jordi Basora (2010); La venjança de la Colombina, de Lluís

Graells (2010); Terror y miseria en el primer franquismo, de Marta Guasch (2010);

Fuenteovejuna, dirigida per Pepa Calvo (2007-08); Minimón, d’Adrián Torres (2007); Looking for

Tenesse Williams, dirigida per Pepa Calvo (2007).

En cinema ha treballat en feines de figuració a Tirant Lo Blanc, DeA Planeta (2005) i dos curt-

metratges: Cuatro paredes, de Sílvia Gamiz (2008) i El ángel caído, d’Antonio Gómez (2004). Per

a la televisió ha realitzat feines com actriu a La Riera i diversos treballs de publicitat.



David Ives, autor

Nascut el 1950 és un

dramaturg nord-ameri-

cà contemporani. Les

seves obres són sovint,

però no sempre, d’un

sol acte, i sovint, però

no sempre, comèdies.

Els seus textos es

caracteritzen per la

seva destresa verbal,

invenció teatral i humor

peculiar.

A mitjans de la dècada

de 1990, després d’ha-

ver estat col · laborador

de la revista Spy, va escriure moltes peces humorístiques ocasionals

pel New York Times Magazine, The New Yorker i altres publicacions.

En aquest mateix període, el New York Magazine el va nomenar un

dels “100 novaiorquesos més intel · ligent “.

La seva primera obra de teatre a Nova York va ser Canvas, en el Circle

Repertory Company el 1972, seguit de Saint Freud en el mateix teatre

el 1975.

La primera vegada que va atreure l’atenció dels crítics, però, va ser a

finals de 1980 amb una sèrie d’originals comèdies d’un acte que van

començar a aparèixer anualment al festival Punch Line Manhattan: All

in the Timing, Mere Mortals, i Lives of the Saints. Entre les més

conegudes trobem Sure Thing, Words, Words, Words, Variations on

the Death of Trotsky, Philip Glass Buys a Loaf of Bread, i The Universal

Language. 

A principis dels 90 va començar a treballar en teatre musical amb el

llibret d’una òpera basada en The secret garden (música de Greg

Pliska) de Frances Hodgson Burnett. Es va estrenar a Filadèlfia el

1991 al Teatre de l’Òpera de Pennsylvania.

Ha co-escrit el llibre d’Irving Berlin White Christmas, que es va estre-

nar a San Francisco el 2004. Més recentment, es va fer una nova tra-

ducció de la farsa clàssica de Feydeau, A Flea in Her Ear, que es va

estrenar a Chicago el 2006.

En la tardor de 2011, Venus in Fur es va estrenar a Broadway al

Manhattan Theatre Club amb Nina Arianda i Hugh Dancy. L’obra va

rebre bones crítiques i al febrer de 2012, es va transferir al Teatre

Liceu on va romandre durant una temporada en funcionament fins

aquest mes de juny (2013).

Héctor
Claramunt,
director

És actor i guionista de cinema i

televisió.  Es va formar en inter-

pretació a l’estudi Nancy Tuñón

(2002)

Com a guionista ha escrit la

pel.lícula “Cámara Oscura”

(2004), nominada al millor guió

en els Premis de Cinema

Barcelona 2004. També va ser

guionista de la sèrie “Angels i

Sants” produïda per Fairplay

per a TVC. 

Com a actor ha intervingut a les

pel.lícules “No habrá paz para

los malvados” (dirigida per

Enrique Urbizu i guanyadora

del Goya a la millor pel.lícula

2012), “Los ojos de Julia” , diri-

gida per Guillem Morales;

“Herois”, dirigida per Pau

Freixas; “El Coronel Macià”,

dirigida per Josep Maria Forn;

“Rojo sangre”, dirigida per

Cristian Molina. 

També ha participat a sèries

com “El internado”, “Polseres

Vermelles”, “Desaparecida”,

“Los hombres de Paco”, “El

Comisario”, “Àngels i Sants”, “16

dobles” i més recentment a

“Luna, el misterio de Calenda”. 

L’any 2009 va debutar com a

director de teatre amb

“L’habitació de Verònica” d’Ira

Levin, amb un gran èxit de críti-

ca i de públic. Ha treballat d’ac-

tor a “El Príncep d’Homburg”,

dirigida per Francesc Cerro,

“Shakespeare vs. Segarra”,

d’Esteve Polls; “Algo”, dirigida

per Àlex Mañas i “Tape” de

Marta Angelat.



Crítiques i premis internacionals

“El millor de l’any. Molt intel·ligent i molt divertida” 
The New York Times

“Intel·ligent. Sexy. Divertida” / Vogue

“Un conte de sexe, poder i mística femenina de David Ives” 
The New Yorker

“Venus in Fur té gust i estil i un repartiment perfecte” 
New York

“Un impressionant joc d’energies” / USA Today

“Deliciós, vibrant i provocador” / Theatermania

“Tot un plaer” / The Huffington Post

Guanyadora del TONY 2012 a la millor actriu (Nina Arianda)

Nominada al Drama Desk Award 2012 al millor actor (Hugh Dancy)



info@teatregoya.cat
teatregoya-codorniu.cat

Joaquín Costa, 68
08001 Barcelona

Del 12 de juliol al 4 d’agost
Teatre Goya Codorníu

Horaris
De dimarts a divendres, 21 h
Dissabtes, 18 h i 21 h
Diumenges, 18,30 h

Preus
de 26 a 30 euros

Punts de venda
Taquilla Teatre Goya Codorniu
Ara compra las teves entrades
www.teatregoya-codorniu.cat 
el servei de Tel·Entrada 
de Catalunya Caixa
www.telentrada.com
902 10 12 12 
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www.butacaoro.com 

Grups
Promentrada
www.promentrada.com
93 309 70 04

Contacte Premsa Teatre
Blanca de Carreras 
Jordi Bou 
93 309 75 38
premsa@focus.cat
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