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L’espectacle 

 

VOTA! (Doctor Llibertat i Míster Tirà) es configura bàsicament a partir de fragments 

significatius de Discurs de la Servitud voluntària d’Étienne De La Boétie i de Diàleg a 

l’infern entre Maquiavel i Montesquieu de Maurice Joly. 

 

Se’ns presenta un ciutadà. Sortit del poble, com tothom. És un polític.  

Un polític que ha esdevingut candidat a governar. 

El candidat fa campanya.  

La llibertat és el principi. El candidat es queixa del poble, que sembla no voler ser lliure 

i que serveix voluntàriament al poder, quan podria assolir la llibertat només que ho 

volgués. Potser és que en definitiva el poble parla molt de llibertat però no la suporta?  

Cal exercir la llibertat i rebutjar la tirania en totes les seves formes. Ens encoratja a fer-

ho. La democràcia és el mitjà. 

Qui no estaria d’acord amb les seves paraules, amb les seves idees? 

Arriba el moment de votar. La festa de la democràcia. El polític para l’urna, el sagrari 

de la sagrada cerimònia d’escollir. 

El polític dubta. És planteja preguntes. La democràcia té les seves limitacions? La 

democràcia garanteix un bon govern?  

Cal anar amb compte amb el que es vota.  

El poble es pot equivocar. I a més, la democràcia pot ser el trampolí incruent i pacífic 

cap a altres horitzons de poder.  

El polític es transforma. El doctor Jekyll lluitador i apòstol de la llibertat es converteix 

en el senyor Hyde que ensuma el poder. 

Gràcies a la democràcia pulcre, inqüestionada i correcte, el polític ha assolit el poder. 

Ara governarà.  

El polític, que ara ja és governant, qüestiona el sistema. L’urna ja no és un estri 

respectat, ara li serveix per a qualsevol ús tret del que tenia assignat.   

Abans de comparèixer davant el poble, assaja la seva representació del poder.  
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Finalment compareix i ens fa saber, sense embuts, quins són ara els seus principis, el 

seu programa: serà autoritari, un tirà, però ho serà tot sacrificant-se per nosaltres, pel 

nostre bé, bé que nosaltres no sabem veure. 

La seva evolució política l’ha portat de les bones i sinceres intencions a l’exercici tirànic 

del poder. 

 

*** 

 

L’espectacle no es basa en un cas concret. Es basa en un munt de casos reals, una 

realitat dissortadament habitual i repetida al llarg de la Història i darrerament massa 

freqüent, que ens toca patir:  

Promeses incomplertes, estratègies demagògiques, abandonament dels votants, ús 

enganyós del sistema democràtic, la temptació de l’autoritarisme, l’abisme de la 

tirania... 

 

*** 

 

Però alguna cosa tenim a veure tots en tot això. 

Compte amb el que votes! 

Compte a qui votes! 

 

*** 

 

El muntatge no té la intenció en absolut de transmetre el contingut dels textos amb 

una recitació didàctica, divulgadora o simplement pamfletària, com si es tractés d’una 

mena de conferència, ni que fos teatralitzada.   

Les solucions escèniques (veu, gestos, accions, interpretació...) que s’hi posen en joc 

plantegen un fort contrast amb el “classicisme” dels textos però tanmateix serveixen 

per fer-los encara més punyents, més entenedors i més directes.  

 

 

L’espectacle té una durada aproximada de 70 minuts. 
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Ferran Terraza 

Actor i professor d’ Interpretació. Al llarg de la seva carrera artística ha treballat en 

teatre, cinema i televisió. 

 

En Teatre, ha participat en més de vint-i-cinc obres, entre les quals destaquen: Les 

obres completes de William Shakespeare (abreujades) (dir.: Jess Winfield), Gòtic Urbà 

(dir.: James de Paul), Maleits (dir.: Josep Pere Peyró), Somni d`una nit d`estiu (dir.: 

Pitus Fernàndez), Historias de la puta mili (dir.: Angel Alonso), Cartes d’ amor (dir.: 

Josep Mª Vidal), Les tres germanes (dir.: Ariel García Valdés), El martirio de San 

Sebastián (La Fura dels Baus), Títol per determinar (dir.: Iván Morales), Tras la puerta 

(dir.: Marc González ), Te lo contaré en un viaje (dir.: Alain Chipot), Hipopótamos (dir: 

Ever Blanchet), entre d’ altres. En les quatre darreres temporades, ha representat 

ininterrompudament el monòleg Tributo a Pepe Rubianes. Paral.lelament, ha 

protagonitzat, al llarg de dues temporades, Orgasmos.La Comedia. 

 

En Cinema, ha protagonitzat la coneguda pel·lícula REC , de Jaume Balagueró i Paco 

Plaza, participant posteriorment a REC 2 i REC 4 Apocalipsis. Altres títols de la seva 

filmografia són: Messi (dir.: Alex de la Iglesia), 25 Kilates (dir.: Patxi Amezcua), Mejor 
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que nunca (dir.: Dolors Payàs),  Disección de una tormenta (dir.: Julio Soto), Way Down 

(dir.: Jaume Balagueró). 

 

A la Televisió, ha intervingut en nombroses sèries , destacant la seva presència a El cor 

de la ciutat, -en la qual va interpretar el personatge de ’Walter’- i, Yo soy Bea, -en la 

que va donar vida a ’Jony Perlines’- . Ha participat també a Nit i Dia, La Riera, Kubala, 

Moreno i Manchón, La Via Augusta, Psico-express, Laberint d`ombres, Aguila Roja, 

Pelotas, Sin tetas no hay paraíso, Hospital Central, Los hombres de Paco,...entre 

moltes d’ altres. 
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Gerard Vàzquez 

Dramaturg i guionista. Format com a dramaturg en els cursos impartits per José 

Sanchis Sinisterra, a la sala Beckett de Barcelona. Ha estrenat diverses adaptacions 

teatrals com ara La strada de Federico Fellini (1999), Un riure en la foscor de Vladimir 

Nabokov (2000), Bartleby d’Hermann Melville (2005) i diverses obres pròpies, entre 

elles: Cançons d’Alabama (1998), Cansalada Cancel.lada (1999, Premi SGAE de Teatre 

1995), El somriure del guanyador (2002, Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 2001), Numbert 

(2004), Broc Gros (2004), Uuuuh! (2005, Premi Butaca al millor text teatral 2006, i 

finalista al Premi Max de les Arts Escèniques 2007, estrenada al Teatre Nacional de 

Catalunya dintre del projecte T6), Quid prou quo (2008) i Els Antiquaris (2011). Ha 

obtingut altres premis de teatre com ara el Premi Born de Teatre 1997 per l’obra 

Magma, Premi 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2002 i Premi de la Crítica Serra d’Or 2004 

al millor text per l’obra El retratista, i el Premi Recull de Teatre 2004 per l’obra Quid 

pro quo. És coautor del guió de la pel.lícula El pallasso i el Führer (2007), produïda per 

Benecé i Televisió de Catalunya, basada en la seva obra teatral Uuuuh!, Premi Gaudí 

2009 a la millor pel.lícula per a televisió. Les seves últimes obres estrenades: els 

espectacles de radioteatre Més enllà d’Onuf  (2013) , Si us pregunten per què vam 

morir (2014-18) i Ja no tenen odi, ja no tenen rancor (2018) , i els textos teatrals Fang a 

les costelles (Teatre Gaudí, 2015), Ella i els arquitectes (CC Born-Festival Grec, 2015), 

Orson surt perseguit per un ós (Teatre Gaudí, 2016) i Madein (Teatre Gaudí, 2018). 
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Ramon Hernàndez 

Periodista. Actor i Director de Doblatge. Diplomat UOC en E_Marketing i Postgrau UOC 

en Community Management. Màster en Creativitat Digital. Durant els anys 19872000 

va ser locutor-presentador de les emissores de Catalunya Ràdio. Els anys 2000-2002 va 

treballar com a reporter al programa Connexions de Televisió de Catalunya. Des de 

l'any 1989 és actor i director de doblatge professional; ha participat en infinitat de 

pel·lícules de cinema i televisió, sèries de televisió, dibuixos animats, etcètera, 

indistintament en català i castellà. És membre fundador de l'Associació Cultural Veus 

Humanes, amb qui ha dirigit els radioteatre en directe Més enllà d'Onuf (2013) i Si us 

pregunten per què vam morir (2014-15) i Ja no tenen odi, ja no tenen rancor (2018) i ha 

co-dirigit les obres de teatre Fang a les costelles (Teatre Gaudí, 2015), Cansalada 

Cancel·lada (Versus Teatre, 2016) i Orson surt perseguit per un ós (Teatre Gaudí, 2016). 
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Eva Lluch 

Periodista, locutora i actriu de doblatge. Llicenciada en Ciències de la Informació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Durant 10 anys va treballar com a conductora i 

realitzadora de programes a les emissores de Catalunya Ràdio. Des de l'any 1989 és 

actriu de doblatge professional indistintament en castellà i en català, i ha participat en 

el doblatge de pel·lícules de cinema i tv, sèries de tv, documentals, dibuixos animats... 

És la veu corporativa del canal Súper 3 de Televisió de Catalunya. És membre 

fundadora de l'Associació Cultural Veus Humanes, amb qui ha participat als radioteatre 

en directe Més enllà d'Onuf (2013), Si us pregunten per què vam morir (2014-15), Sexe 

Oral (2018) i Ja no tenen odi, ja no tenen rancor (2018), i als muntatges teatrals Orson 

surt perseguit per un ós  (Teatre Gaudí, 2016) i Madein (Teatre Gaudí, 2018). 
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Veus Humanes és un col·lectiu de professionals de la locució i el doblatge, la 

realització radiofònica, el muntatge musical, la tècnica de so, el teatre i la 

dramatúrgia que han format un equip per a la creació i representació en viu 

d’espectacles de teatre i ficció sonora/radioteatre, on la paraula i el so són els 

elements essencials. 

 

Contacte Veus Humanes: 

Ramon Hernàndez 

656879557 

teatre@veushumanes.cat / veushumanes.cat 

 

 

 
Veus Humanes 

ha posat en escena els següents espectacles de teatre i radioteatre 
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