


Sobre HAUSE & RICHMAN
Hause & Richman és una productora teatral de talent local amb projecció 
internacional que defensa la qualitat dels nostres autors i autores i, al 
seu talent, volem sumar-hi la nostra experiència: la del dramaturg Jordi 
Casanovas i la del productor artístic Carles Manrique.

D’ON VENIM?
Naixem com a productora el juny del 2017 a Barcelona, però la nostra 
trajectòria és més extensa. L’univers Hause & Richman ha signat 
produccions teatrals com L’Electe (2017) de Ramon Madaula, El Test 
(2016) de Jordi Vallejo o Idiota (2015) de Jordi Casanovas. Són comèdies 
dramàtiques amb un rerefons de crítica social que han obtingut èxits molt 
continuats a casa nostra i s’han acabat projectant internacionalment.

CAP A ON ANEM?
Tenim ganes d’escoltar històries noves de les nostres dramaturgues i 
dramaturgs. Per això estem oberts a rebre propostes de textos, a fer un 
procés d’acompanyament i a descobrir plegats el potencial de l’obra. 
Tenim, al cap i a la fi, la voluntat de sumar esforços perquè la dramatúrgia 
catalana contemporània segueixi impactant al nostre públic i el de més enllà 
de les nostres fronteres.

QUI SOM  
Jordi Casanovas i  Carles Manrique
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Estrena el 16 de gener al Club Capitol

Qui ets? 
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IMMORTAL
Alguns agosarats del post 
humanisme auguren que en 
menys de vint anys l’èsser humà 
podrà escollir si vol morir o no. Un 
possible futur on la vida no tindrà 
límits temporals. Estem preparats 
per ser eterns? I què faríem si 
tinguéssim tot el temps del món? 

Immortal és un viatge pels 
clarobscurs d’una vida que 
mai s’acaba. Una comèdia 
dramàtica futurista on Bruno 
Oro es desdoblarà en multitud 
de personatges que gaudiran, 
patiran o s’enfrontaran a la 
immortalitat. Personatges 
totalment reconeixibles als quals 
la immortalitat els ha canviat 
completament la vida.

Què faríem si haguéssim 
d’aguantar el sogre o la sogra 
eternament? I si haguéssim de 
treballar en aquella feina que no 
ens agrada 200 anys més? Què 
farem quan els nostres propis fills 
ja siguin besavis?

Immortal és el primer solo teatral 
de Bruno Oro acompanyat per dos 
dels millors creadors teatrals de 
ciència ficció: Marc Angelet i Alejo 
Levis.

IMMORTAL 
amb Bruno Oro 

Dramatúrgia de Marc Angelet i Alejo Levis

Estrena el 7 de setembre de 2018 al Club Capitol de Barcelona

Idea: Bruno Oro i Marc Angelet
Text: Marc Angelet i Alejo Levis.
Direcció: Marc Angelet
Intèrpret: Bruno Oro

Una producció de Hause&Richman
En col·laboració amb Atrium Viladecans
Agraïments a Ariadna Montfort, Pol 
Camprubí, Alba Miquel, Lita Bosch, Arcadia 
Motion Pictures, Sylvia Kuchinow, Grup 
IMMORTAL Aules

FITXA ARTÍSTICA



MALA BROMA
Dos antics amics es retroben 
després de vint anys. Quan eren 
joves, presentaven plegats un 
programa radiofònic d’humor. 
Ara un d’ells ja ha triomfat com a 
humorista però l’altre, en canvi, 
ha fracassat com a periodista. Els 
dos fan una juguesca al voltant 
d’un tema que els apassiona: els 
límits de l’humor. Serà capaç el 
periodista de fer la broma més 
forta que pugui imaginar a la seva 
dona? Quins són els límits de 
l’humor? De què no podem fer mai 
broma? O de qui no ens podem 
riure mai? 

Mala broma és un muntatge que 
posa al límit als seus personatges 
i que serveix, precisament, per 
preguntar-se sobre aquests límits: 
els de l’amistat, els de l’amor, 
però sobretot, els de l’humor. 
Una comèdia negra amb tots els 
ingredients per convertir-se en un 
nou clàssic.

Un text de Jordi Casanovas dirigit 
per Marc Angelet i interpretat 
per Anna Sahun, Ernest Villegas 
i Òscar Muñoz, que es va estrenar 
el passat 28 de març a la Sala 
Muntaner amb gran èxit de crítica. 

MALA BROMA 
Dramatúrgia de Jordi Casanovas

i direcció de Marc Angelet

Espectacle estrenat el març de 2018 i actualment en gira

Text: Jordi Casanovas
Direcció: Marc Angelet
Ajudant de direcció: Artur Rodríguez
Intèrprets: Anna Sahun, Ernest Villegas, Òscar 
Muñoz

Una producció de Hause&Richman i Sala 
Muntaner en col·laboració amb Atrium 
Viladecans

Agraïments: Arcadia Motion Picture

FITXA ARTÍSTICA



LAPÒNIA
La Mònica, en Ramon i el seu fill 
de cinc anys, en Nil, han viatjat a 
Finlàndia per passar les festes de 
Nadal amb la germana d’ella, la 
Núria, el seu company finès i la filla 
de tots dos, la Martha, de quatre 
anys.

El petit Nil està il·lusionat, a 
Finlàndia podrà veure el Pare Noel 
de veritat. Però tot s’esguerra quan 
la Martha explica a en Nil que el 
Pare Noel no existeix, que és un 
personatge que es van inventar els 
adults fa temps per coaccionar als 
nens perquè es portessin bé. 

A partir d’aquest fet, les dues 
parelles contraposaran dues 
maneres d’educar als fills totalment 
oposades, debatran sobre la veritat 
i la mentida, les tradicions, els 
valors familiars i, inevitablement, 
sortiran a la llum secrets del passat 
que ningú no volia desenterrar.

Lapònia és un text de Cristina 
Clemente i Marc Angelet, dirigit 
per Cristina Clemente i interpretat 
per Rosa Boladeras, Roger Coma, 
Meritxell Calvo i Manel Sans. 

LAPÒNIA 
Dramatúrgia de Cristina Clemente i Marc Angelet

Estrena el 16 de gener de 2019 al Club Capitol de Barcelona

Autoria: Cristina Clemente i Marc Angelet
Direcció: Cristina Clemente
Ajudant de direcció: Artur Rodríguez
Intèrprets: Rosa Boladeras, Roger Coma, 
Meritxell Calvo i Manel Sans

Una producció de Hause&Richman i Sala 
Muntaner

En col·laboració amb Teatre Plaza 
Castelldefels

FITXA ARTÍSTICA



QUI ETS?
El Llullu, nascut amb paràlisi 
cerebral, ha d’anar amb cadira de 
rodes i mai no podrà caminar. 
En un càmping de l’Empordà on 
passen uns dies en família, el seu 
pare es queda embadalit veient 
com corre el cosí del Llullu i té 
un somni: algun dia veurà córrer 
son fill. Acompanyat de la mare i 
la germana, passejaran el Llullu 
per tot el món, d’Itàlia a Hawaii, 
atraient les mirades de persones 
molt diferents. Fins que un dia, el 
somni es farà realitat.

Qui ets? és un text de Màrius Serra 
dirigit per Joan Arqué. Sobre l’obra 
Serra diu: «Vaig publicar Quiet l’any 
2008 en una col·lecció de narrativa, 
quan el Llullu tenia 8 anys. El 
llibre va començar a circular de 
seguida i es va traduir a diverses 
llengües, algunes tan llunyanes 
com el coreà. (...) Després del dol, 
vaig continuar fent lectures de 
fragments de Quiet (...). De primer, 
només llegia, però de mica en 
mica vaig començar a explicar-ne 
els episodis més significatius del 
llibre, cada cop més dramatitzats, i 
al final vaig pensar que n’havia de 
fer una versió teatral que fes visible 
aquests éssers sovint invisibles, els 
quiets, que et permeten descobrir 
qui ets.» 

QUI ETS? 
Dramatúrgia de Màrius Serra

Direcció de Joan Arqué

Estrena la temporada 2018-2019 a Barcelona

Autoria: Màrius Serra
Direcció: Joan Arqué
Ajudant de direcció: Artur Rodríguez
Intèrprets: David Vert, Judit Farrés i Roger 
Julià

Una producció de Hause&Richman i Velvet 
Events

En col·laboració amb Ajuntament de Tiana

FITXA ARTÍSTICA



Dramaturgs/ues
Aquests són els dramaturgs i dramaturgues que formen part de la 
temporada 2018-19 de Hause & Richman

QUI SOM  
Jordi Casanovas i  Carles Manrique

CRISTINA CLEMENTE. 
Directora i dramaturga. Ha 
estrenat una vintena d’obres entre 
les quals Consell Familiar, La millor 
obra del teatre català, Vimbodí versus 
Praga o Volem anar al Tibidabo 
(Premi Revelació de la Crítica 
2009). També ha dirigit El Test 
de Jordi Vallejo. En cinema, ha 
coescrit amb Sergi Belbel el guió 
d’Eva i a televisió ha treballat com 
a guionista en diverses sèries.

ALEJO LEVIS. Creador 
audiovisual amb formació en arts 
escèniques. Ha dirigit pel·lícules, 
anuncis i obres de teatre i ha 
escrit guions i dramatúrgies. 
Com a dramaturg ha estrenat 
Totes les històries d’amor tenen un 
arbre, El temps immòbil o Life’s 
spoiler i dos llargmetratges, Todo 
parecía perfecto i No quiero perderte 
nunca, i és el creador de les 
peces audiovisuals de diversos 
espectacles.

MARC ANGELET. Dramaturg 
i director. Ha format part del 
projecte T6 al Teatre Nacional 
amb Voyager i ha dirigit diversos 
espectacles com ara Fang i setge al 
Teatre Victoria de Barcelona, Pluja 
al Temporada Alta o Life’s spoiler a 
la Sala Flyhard. 
Combina la seva feina de 
dramaturg i director d’escena amb 
la la docència i la participació en 
diversos mitjans de comunicació. 

JORDI CASANOVAS. 
Dramaturg i director teatral. Fins 
al 2013 fundador i director artístic 
de la Sala FlyHard i de la seva 
companyia. Ha escrit una trentena 
de textos pels quals ha rebut 
nombrosos premis com el Premi 
Ciutat de Barcelona, el Premis 
Butaca (dues vegades) el Premi de 
la Critica de Barcelona o el Premi 
Crítica Serra d’Or al millor text 
teatral. 

MÀRIUS SERRA. Escriptor. 
Les seves creacions giren al 
voltant de la literatura, la 
comunicació i el joc. La seva obra 
literària ha estat guardonada 
amb premis com el Ciutat de 
Barcelona, Serra d’Or, Lletra 
d’Or, Ramon Llull o Sant Jordi. 
També és traductor d’obres com 
Arcàdia pel qual va rebre el Premi 
de la Crítica Teatral de Barcelona. 
Col·labora en mitjans com La 
Vanguardia i Catalunya Ràdio.

Oberts a la rececpció de 
noves propostes. 

Hause & Richman vol seguir 
escoltant noves històries d’autores 

i autors catalans per intentar 
descobrir plegats el potencial de 

l’obra.  
Per això a la web s’hi pot omplir un 

formulari d’enviament de textos 
d’autoria catalana:

http://www.hauseandrichman.com/
recepcio-de-textos/

http://www.hauseandrichman.com/recepcio-de-textos/
http://www.hauseandrichman.com/recepcio-de-textos/


Contacte de Premsa

Sònia González
670 66 34 55 / 93 301 00 39

Sílvia Serra 
618 87 67 64 / 93 301 00 39

Anna Aurich
699 31 38 46

 

comunicacio@hauseandrichman.com

Segueix Hause & Richman a

/hauseandrichman
@hauseandrichman
@hauseandrichman

www.hauseandrichman.com

mailto:comunicacio@hauseandrichman.com
https://www.facebook.com/hauseandrichman/
https://twitter.com/hauseandrichman
https://www.instagram.com/hauseandrichman/
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