
 



 

 
Del 15 de NOVEMBRE de 2018 al 4 de GENER de 2019 

Teatre Gaudí Barcelona (TGB) 
c/ Sant Antoni Maria Claret, 120 | 08025 Barcelona 

HORARIS: 
De dijous a dissabte, 21:00h 

Diumenge, 19:00h 

PREU: 
26€ 

DURADA: 
120 min. 

Espectacle en català 





HISTÒRIA 

Basat en la novel·la homònima de Stephen King, CARRIE té llibret de Lawrence D. 
Cohen (guionista també de la clàssica pel·lícula), música de Michael Gore (‘Fame’, 
‘Terms of Endearment’), i lletres de Dean Pitchford (‘Fame’, ‘Footloose’). 

Carrie White és una jove marginada pels seus companys d’institut i sobreprotegida per 
la seva religiosa i fanàtica mare Margaret. Una jove que acaba deslligant el terror amb 
el seu poder telequinètic al petit poble on viu quan és portada al límit en el ball de 
finalització de curs. 

CARRIE: THE MUSICAL es va presentar per primera vegada a la localitat britànica de 
Stratford-upon-Avon el 13 de febrer de 1988, on va estar en cartell 4 setmanes. Dirigit 
per Terry Hands i amb coreografia de Debbie Allen, el repartiment estava liderat per 
Barbara Cook (Margaret White), Sally Ann Triplett (Sue Snell), Charlotte d'Amboise 
(Chris Hargensen), Gene Anthony Ray (Billy Nolan), Darlene Love (Miss Gardner) i Linzi 
Hateley, qui va debutar sobre els escenaris donant vida a Carrie. 

CARRIE es va transferir a Broadway aquell mateix any, iniciant funcions prèvies el 28 
d'abril de 1988 al Virginia Theatre, estrenant-se oficialment el 12 de maig de 1988, i 
mantenint-se en cartell fins el 15 de maig de 1988, després de realitzar 16 funcions 
prèvies i 5 regulars. El repartiment de Broadway va ser pràcticament el mateix que va 
presentar l’espectacle a Stratford-upon-Avon, amb Betty Buckley substituint a Barbara 
Cook en el paper de Margaret White. 

Amb un llibret i partitura revisats pels seus creadors, un revival de CARRIE es va 
estrenar a l’Off-Broadway, al Lucille Lortel Theatre, iniciant funcions prèvies el 31 de 
gener de 2012, estrenant-se oficialment l’1 de març de 2012 i mantenint-se en cartell 
fins el 8 d’abril de 2012. El repartiment estava liderat per Marin Mazzie (Margaret 
White) i Molly Ranson (Carrie). 

CARRIE: THE MUSICAL va arribar a l’Off-West End de Londres durant una temporada 
limitada, presentant-se al Southwark Playhouse de l’1 al 30 de maig de 2015 amb un 
repartiment encapçalat per Evelyn Hoskins (Carrie), Kim Criswell (Margaret White) 
Sarah McNicholas (Sue Snell), Gabriella (Chris Hargensen), Jodie Jacobs (Miss Gardner), 
Greg miller-Burns (Tommy Ross) i Dex Lee (Billy Nolan). 



FITXA ARTÍSTICA 

Música: MICHAEL GORE 
Lletres: DEAN PITCHFORD 
Llibret: LAWRENCE D.COHEN 
Basat en la novel·la de Stephen King 

Adaptació: MARC GÓMEZ DOMÈNECH 
Coreografia: XARO CAMPO 
Direcció Musical: JOAN COMAPOSADA 
Direcció: FERRAN GUIU 

REPARTIMENT: 
Carrie White: GEORGIA STEWART | RAQUEL JEZEQUEL 
Margaret White: MUNTSA RIUS | ANNA VALLDENEU 
Sue Snell: ELISABET MOLET 
Tommy Ross: MIKEL HERZOG 
Chris Hargensen: LAURA MIQUEL 
Billy Nolan: FERRAN ENFEDAQUE 
Miss Gardner: MARTA CAPEL 
Mr Stephens: LLUÍS BARRERA 
Freida  (Cover Chris): SARA LÓPEZ 
Norma (Cover Sue): LAURA DORCA 
Helen (Cover Miss Gardner):  ELISABET PAULET 
George (Cover Tommy): BITTOR FERNÁNDEZ 
Stokes ( Cover Billy ): POL SANUY 
Freddy: ALBERT ARTIGAS 
Swing Nois ( Cover Billy ): ALEXANDRE ARS 
Swing Noies: ANA EXTREMERA 

MÚSICS: 
Piano i direcció: JOEL SIGNES, JOAN COMAPOSADA 
Guitarra: MARC SAMBOLA, KIKO VALÍN 
Baix: JORDI SÁNCHEZ, CRISTINA AGUILELLA 
Bateria: BERENGUER AINA, PINYU MARTÍ 



CURRÍCULUMS 

EQUIP ARTÍSTIC 

GEORGIA STEWART (Alternant Carrie White) 
Artista formada en les disciplines del teatre, el cant i la dansa. Ha 
treballat en diverses produccions, com per exemple, ‘Molt Soroll 
Per No Res’ (TNC 2016/2017) i ‘Prácticas de Vuelo Para Acabar Con 
El Olvido’ (Fira de Tàrrega 2018). A més a més ha aparegut en 
programes televisius com ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’. 
Actualment treballa com a cantant a ‘Gatsby Barcelona’. 

RAQUEL JEZEQUEL (Alternant Carrie White) 
Participarà aquesta temporada 2018-19, paral·lelament amb 
CARRIE, a l'espectacle ‘Broadway a Capella’ d'Onyric al Teatre 
Condal. També formarà part aquest any del jurat del cicle 
MondayMonday del Teatre Eòlia, presentant amb en David Pintó i 
en Gustavo Llull un espectacle de creació anomenat ‘Em dic Fanny 
Brice’. 
Ha treballat en espectacles "dinner show" a Barcelona com ‘Zuu’, 
‘El mama y la papa’ o ‘Ivy Resto Lounge’. Altres treballs destacats 
inclouen ‘Blood on the cat's neck’ al 2015 amb Beata Pilch, o la 
seva actuació a la ‘Nit de Musicals’ 2017 com a guanyadora per 

cantar "Defying gravity". Ha estat al microteatre de Barcelona amb la peça ‘Romance’ 
de Neil Labute (2018). Ha participat a les dues edicions de la gala benèfica ‘AMOR x 
AMOR’ al Teatre Victòria de Barcelona amb el cor d'Aules. 
Ha estudiat cant, teatre, piano, música i dansa a les escoles Coco Comín (2010-2013) i 
London School of Musical Theatre (2014); i actualment està cursant el seu últim any en 
el Recorregut Professional de Teatre Musical a l'escola Aules, on al juny estrenarà la 
seva pràctica professional al Versus Teatre. 



MUNTSA RIUS (Alternant Margaret White) 
Actriu, cantant i professora de cant nascuda a Barcelona (1963). 
Titulada en cant pel Conservatori de Música del Liceu (Superior de 
Cant), i graduada en Arts Plàstiques per la Llotja de Barcelona 
(Especialitat Ceràmica). Comença en el món del teatre musical el 
1987 amb la companyia Dagoll Dagom, amb els espectacles ‘Mar i 
cel’, ‘Flor de Nit’ i ‘Historietes’. També ha participat a ‘Sweeney 
Todd’ (1995), ‘West Side Story’ (1997), ‘A Little Night 
Music’ (2001), ‘El Perro del Hortelano’ (2001), ‘Mamma 
Mia’ (2007), ‘Black Rider’ (2007, nominada a Millor Actriu 
Secundària als Premis Butaca 2008), ‘Follies’ (2012, nominada a 

Millor Actriu als Premis BroadwayWorld 2012), ‘T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré 
(2012, nominada als Premis Butaca a Millor Actriu 2013). És coach vocal a ‘Buscant la 
Trinca’ (2010, TV3); i col·labora a l’espectacle ‘Moustache’ (2016), treball pel que rep 
el Premi a la Millor Actriu de Repartiment dels Premios de Teatro Musical. 

ANNA VALLDENEU (Alternant Margaret White) 
Cantant, actriu i psicòloga. Vocal coach i professora de veu, cant i 
interpretació amb més de 19 anys d’experiència. Estill Master 
Trainer – EVT (Voice Craft). Estudis realitzats a Barcelona i Londres 
(Helen Rowson, Paul Farrington, Anne-Marie Speed, entre 
d’altres). Ha estat docent en els Estudis de Psicologia a la UAB i la 
UOC. Professora i vocal coach de la tercera edició de ‘Operación 
Triunfo’ (TVE1) i ‘El Número Uno’ (Antena3). Vocal coach dels 
muntatges teatrals ‘Què’ (dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix) i’ 
Cançons per un nou món’, entre d’altres. Directora de l’obra de 
teatre musical ‘The Wild Party’ d’Andrew Lippa (Teatre Gaudí 

Barcelona, febrer 2013), nominada a 3 premis Butaca. Actriu als muntatges musicals 
‘Collage’ (2006), ‘Cançons per un nou món’ de Jason Robert Brown (2008), ‘John i 
Jen’ (2018) d’Andrew Lippa i dirigida per Xavi Duch. Component del grup a capella 
CODA amb el qual ha gravat 2 treballs discogràfics (‘Eclèctic’ i ‘Back to 6’). És una de 
les fundadores i directores de Vocal Factory – Plataforma formativa en Arts Escèniques. 



ELISABET MOLET (Sue Snell) 
Neix a Vic (Barcelona). Graduada en Art Dramàtic, especialitat en 
Teatre Musical, a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Màlaga. S'ha 
format en varies disciplines artístiques amb diferents professionals 
com, interpretació amb Mikhail Rakhlin (Teatre Art de Moscou), 
tècnica CODA amb Fausto Carrillo i Ricard Boluda, interpretació i 
cant amb Mariano Detry (The Urdang Academy), tècnica de cant 
'MEV' a mans del vocal coach Jose Masegosa, i amb més 
professionals com Sara Pérez, César Belda i Julia Möller, entre 
d'altres.  
Entre 2016-2018 ha protagonitzat al Teatre Gaudí i al Teatre 

Victòria de Barcelona el musical 'El Despertar de la Primavera' com a Wendla Bergman.  
Actualment està de gira amb 'That's a Musical', un musical infantil de la Fundació la 
Caixa. 

MIKEL HERZOG (Tommy Ross) 
Component del duo Los Herzog juntament amb el seu germà, amb 
un primer disc al mercat i un parell de gires promocionals per 
Espanya i Amèrica Llatina. Semifinalista de la tercera edició de ‘La 
Voz’ amb el duo. També amb el duo participa com a artista 
convidat al concert d'Alejandro Sanz a Cambrils interpretant la 
cançó “Desde Cuando” amb el propi Alejandro Sanz; i al concert 
‘Nina 30 Anys’ celebrat a l'Auditori de Girona. 
L'any 2004 participa com a vocalista juntament amb la seva mare i 
el seu pare a la gala benèfica ‘Me Olvidé De Vivir’ de la Fundación 
Reina Sofía dedicada a l'Alzheimer celebrada al Palacio de 

Deportes de Vistalegre amb la cançó “Aquí Estoy Yo”. 
Ha acabat el segon curs de Grau Superior de Música al Liceu de Barcelona en 
l'especialitat de Piano Clàssic. Actualment cursant el Recorregut de Formació 
Professional a l'escola AULES. 

LAURA MIQUEL (Chris Hargensen) 
Estudiant d’Interpretació Musical a l’Institut del Teatre.  
Treballa com a cantant professional des de l’any 2010 en bandes 
de blues, jazz i rock’n’roll.  Actual cantant al grup Reckless on és 
la vocalista i han sigut banda resident de l’Hotel Palace durant 5 
anys. 
Ha participat en musicals com ‘Tell Me On A Sunday’ d’Andrew 
Lloyd Webber (Versus Teatre) i ‘Tick Tick Boom’ de Jonathan 
Larson (Teatre Gaudí Barcelona) dirigits per Ferran Guiu (direcció 
escènica) i Joan Comaposada (direcció musical). 



FERRAN ENFEDAQUE (Billy Nolan)  
Estudiant del Recorregut de Formació Professional a l'escola Aules 
de Barcelona. 
És membre del grup Acústic5, participants de ‘Oh Happy Day 4’ i 
amb un disc, "El Tresor", les cançons del qual van formar part de 
l'espectacle ‘Acústic5 a l'illa del tresor’. També ha participat en 
diferents espectacles com ‘C'est la vie’, ‘Ai rateta, rateta’ o 
‘Geronimo Stilton’ al Tibidabo. 

MARTA CAPEL (Miss Gardner) 
Ha format part de 'Follies' (dir. Mario Gas) com a Jove Phyllies. 
Participa a 'Rent' (Teatre Principal) com a ensemble i Maureen, 
'Flor de Nit' (dir. Víctor Álvaro) com a Remei i Coloma, 'Maldita 
Fortuna' (dir. Paco Mir) com a Olga Kandinsky, 'Jesucristo Superstar' 
(Teatro Lope de Vega), '1973' (dir. Víctor Conde), 'Mamma Mia' com 
a Sophie (2008-2009), 'The Producers' com a Ulla / Ensemble / 
Cap. Tap, 'La Bella y la Bestia' com a Babette, 'Àngels, El 
Musical' (dir. Ricard Reguant), 'Más de 100 Mentiras' amb música de 
Joaquín Sabina com a Rosana, '40 El Musical' com a Laura i Sara i 
'ZUU (Dinner Club)' com a Lady Joy. 

Dobla 'Shrek III' (Dreamworks) com a Blancaneus i participa a la banda sonora de 'Morir, 
Dormir, Soñar' de Miguel del Arco. Forma part del doblatge de 'Kirk i la 
Bruixa' (Filmaffinity). Dobla també per a diverses sèries, spots i cunyes de televisió i 
ràdio. 
Imparteix classes de Tap a diverses escales de Barcelona i Madrid. Treballa com a 
assistent de coreografia als càstings de 'The Producers' i 'Dirty Dancing'. Forma part del 
Festival de Blues i Festival Millenium amb Kathy Autrey, Manu Dibango i Nöel Ekwavy i 
del concert homenatge a Benny Goodman com a ballarina de Tap i coordinadora (Palau 
de la Música). 



LLUÍS BARRERA (Mr Stephens) 
Actor de teatre format a l’Institut Nancy-Tuñón de Barcelona. 
Completa la seva formació amb estudis davant de càmera amb 
Esteve Rovira, al Programa de Tècnica Meisner de Javier Galitó-
Cava, direcció d’actors a l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya amb Pepa Fluvià i beques amb els 
directors de cinema Mariano Barroso i Manuel Lombardero. 
Ha participat en l’obra ‘La Historia del Zoo’ d’Edward Albee, 
dirigida per Anna Sabaté, a la Sala Atrium de Barcelona; en el 
muntatge ‘Montag 451’ dirigit per Xavi Álvarez a la Sala Eòlia de 
Barcelona; i diferents participacions a Micro Teatre Barcelona 

(‘Atzucac’ i ‘Lily’). 
En televisió ha treballat a la sèrie de TV3 ‘Com si fos ahir’ i ‘La Riera’, i en diferents 
curtmetratges i anuncis. 
Combina les feines d’actor amb la docència. És professor de teatre per a adults al 
Centre Familiar Recreatiu ‘Els Carlins’ de Manresa des de l’any 2013 i professor de 
teatre musical per a nens de 8 a 12 anys a l’Escola Manresa Teatre Musical (MTM) des 
del 2014. 

SARA LÓPEZ (Freida / Cover Chris)  
Inicia formació artística al Conservatori de Música de Santa Coloma 
i continua la seva formació teatral a les escoles Eòlia i Aules fins 
l’actualitat. 
Al 2012 realitza gira per Espanya amb l’obra en anglès 
‘Celebrities’. Membre de DeuDeVeu (guanyadors de ‘Oh Happy 
Day’), realitza gira per Catalunya amb els treballs discogràfics 
“Junts” i “Nàufrags”, trepitjant escenaris com el Teatre Coliseum, 
Festival de Cap Roig, Teatre Grec i TNC. Del 2016 al 2018 realitza 
gires per Espanya amb l’infantil en castellà ‘Mr. Bullying’ i amb el 
musical en anglès ‘Midsummer’s night dream’. 

LAURA B. DORCA (Norma / Cover Sue)  
Actriu, cantant i locutora formada en diferents escoles de 
Barcelona. Participa en diferents musicals en cartell a la mateixa 
ciutat, dels quals destaquen ‘Geronimo Stilton’, ‘Cançons Per Un 
Nou Món’ o ‘Big Fish’. 
Obté el 5è grau de llenguatge musical i harmonia de l'Associated 
Board of The Royal Schools of Music, així com el 8è grau de piano i 
de cant. 
Forma part de diferents formacions vocals, de les quals també 
porta la direcció musical, com Melòdics (apareguts a la 3a edició 
del programa ‘Oh Happy Day’ de TV3) i The Fourmigues (quartet a 

cappella guanyadores de la medalla de bronze espanyola al SABS en Armonía contest de 
l'any 2016). A banda, obté el grau en Traducció i Interpretació de francès i rus a la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb el premi extraordinari de la seva promoció. 



ELISABET PAULET (Helen / Cover Ms Gardner)  
Realitza el Recorregut Professional de Teatre Musical a l'escola 
Aules de Barcelona i estudis de Piano a l'Escola ADUS de Terrassa. 
Realitza diferents tallers musicals com ‘Boscos endins’ (dir. Joan 
Vázquez), ‘Spamalot’ (dir. Oriol Burés) o ‘Nine’ (dir. Alicia Serrat). 
Té el Grau 6 d'ABRSM en Cant i Nivell 2 en Estill Voice Training. 
Participa en el musical ‘Joseph i l'increïble abric en tecnicolor’ del 
Teatre del Sol de Sabadell, interpretant el personatge de la 
Narradora. És cantant del Far West a Port Aventura, cantant i 
ballarina de la Companyia NSDanza dins l'espectacle ‘A Little Night 
Cabaret’ i professora de cant i direcció musical a l'Escola Manresa 

Teatre Musical. 

BITTOR FERNÁNDEZ (George / Cover Tommy)  
Neix a Rubí el 1997. El 2009 inicia la seva formació teatral als 
Tallers de Teatre Sílvia Servan de Sant Cugat del Vallès, on hi passa 
set anys. L'any 2013 comença a formar-se en teatre musical als 
grups juvenils de l'Escola Memory de Barcelona, on realitza la seva 
formació professional entre el 2015 i el 2018, alhora que ho 
compagina amb estudis universitaris. 
El seu debut professional arriba l'any 2016 amb ‘El despertar de la 
primavera’ d'Origen Produccions al Teatre Gaudí Barcelona, 
muntatge que la temporada següent es presenta al Teatre Victòria 
de Barcelona. El 2017 participa en l'espectacle familiar ‘Tom 

Sawyer detectiu’ de la companyia Lazzigags. Des del mateix any forma part del grup 
musical Acústic5, amb el qual presenta l'espectacle ‘Acústic5 a l'illa del tresor’. L'any 
2018 participa al projecte musical ‘Ànteros’ de Núria Llausí i entra al repartiment de 
l'espectacle ‘That's a musical!’ amb gira per tot l'estat. 

ALEXANDRE ARS (Swing / Cover Billy)  
S’està formant com a intèrpret de teatre musical a l’escola Aules. 
Ha participat a ‘Carousel en concert’ 2018 i a ‘Nit de Musicals’ 
2017 al Teatre Grec. 
Ha estat membre de la companyia Filagarsa, amb la que ha fet gira 
amb l’espectacle ‘Escac Doble’. 
També ha participat en el concert benèfic ‘AMOR x AMOR” (2017 i 
2018) com a cor al Teatre Victòria de Barcelona. 
A més, ha realitzat gravacions al programa ‘Tu Cara Me Suena’ com 
a cor durant la temporada 6. 



ALBERT ARTIGAS (Freddy) 
Actor, músic i ballarí. Ha realitzat estudis musicals, obtenint el 5è 
Grau d’anàlisi musical i piano del Trinity College; estudis de Teatre 
Musical a l’Escola Memory (3r curs de la Formació Integral 
Professional);  i curs de moviment de l’actor amb Ariadna Peya. 
Ha realitzat treballs de publicitat en televisió, webs i revistes com 
a actor i model; i col·laboracions amb el Club Super 3. 
Ha participat als curtmetratges ‘Longing of forever’ d'Isabel 
Casanova (ESCAC) i ‘Contacte’,  guanyador del concurs de curts de 
TMB del 2017. Forma part del cor de ballarins i cantants a la ‘Nit 
de Musicals’ del Festival Grec 2017. És co-fundador de la 

companyia de claqué FunkTàstics. 
Ha format part de ‘TantTalens’, espectacle d'Arias Fernández (Festes de la Mercè 
2017); i a la Mostra anual de claqué 2017 al Mercat de les Flors. 
 

POL SANUY (Stokes) 
Estudia el recorregut de formació professional a Aules, on també 
a participat en tallers com Mikado, Rent, Ruddigore, entre 
altres.  Estudia tecnica vocal amb Víctor Arbelo i ha fet dansa 
contemporània amb Numil Guerra. En l’ambit professional, 
forma part del grup vocal Jarks i de la companyia Magatzem 
d’Ars (en l’espectacle el Llibre de la Selva). Ha sigut finalista a 
la III Marató de Solistes del cicle de concerts Monday Monday. 
També ha col·laborat en diverses ocasions amb la Jove Banda 
Simfònica de Barcelona. Va ser membre del cor de Rent En 
Concert així com de Carousel En Concert, tots dos dirigits per 

Daniel Anglès al Teatre Grec. 

ANNA EXTREMERA (Swing Noies) 
Nascuda a Barcelona en 1993. En l’actualitat és cantant d'A Grup 
Vocal, cor resident del programa de televisió Tu Cara Me Suena 
d’Antena3 i Operación Triunfo de RTVE. Amb aquesta agrupació, ha 
sigut finalista dels concursos televisius Oh Happy Day de TV3 i 
AcapelA de Movistar+, ha participat en el cicle Veus Pedrera Endins 
i als XVIII Premis MAX de les Arts Escèniques, entre d’altres. També 
és actriu al musical familiar Artaban, La Llegenda del Quart Rei 
Mag, obra dirigida per Marc Angelet i Marc Sambola, al Teatre 
Condal el nadal de la temporada 2018-2019. 



EQUIP CREATIU 

MARC GÓMEZ - Adaptació 
Actor, cantant, doblador i traductor. Llicenciat en Traducció i 
Interpretació de la Llengua Anglesa a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Ha sigut lletrista dels musicals ‘Per sobre de totes les coses’, 
‘Vintage’, ‘Rent’, ‘Dies Normals’ i ‘Tell Me On A Sunday’; i també 
ha fet l’adaptació de lletres per a diversos doblatges.  
Ha traduït a l’anglès l’obra ‘El Biògraf’ de Marc Angelet.  
Forma part del grup DeuDeVeu. Ha participat en diversos 
espectacles musicals com ‘Game Over’, ‘Un cau de mil secrets’, 
‘Per sobre de totes les coses’, ‘Un Musical Innominable’, entre 

d’altres. 

XARO CAMPO - Coreografia  
Desenvolupa la seva carrera professional a nivell nacional i 
internacional com a intèrpret de la mà de directors com Sergi 
Belbel, Carme Portaceli, Iago Pericot, Andrés Lima, Carles 
Congost... i treballa amb companyies com La Fura dels Baus, Sol 
Picó cia. de dansa, Cia. Vero Cendoya, Cia. Trànsit de Maria Rovira 
i amb coreògrafs com Jordi Cortés, Virgilio Sieni, Roberto G. 
Alonso, Roberto Oliván, Jorge Jáuregui, entre d'altres. Com a 
coreògrafa ha treballat amb El Musical Més Petit, l'ESCAC i diversos 
clubs de patinatge show sobre rodes. 



JOAN COMAPOSADA - Director Musical  
Diplomat en Mestre d’Educació Musical per la Universitat Rovira i 
Virgili l’any 2011, inicia els seus estudis musicals als 6 anys 
escollint com a instrument el piano. Estudia a l’Escola Municipal 
de Música de Martorell i al Conservatori del Liceu de Barcelona, 
rebent classes de Carme Julià, Joan Pau Chaves i JJ Caro. 
S’especialitza en Post Producció Audiovisual a l’escola de so 
professional Microfusa De Barcelona. 
Professionalment treballa al món de la ràdio, el teatre, la música i 
la docència. 

Ha estat director musical als espectacles ‘Rent’ (febrer de 2012 i gener de 2013 al 
Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la barca. Companyia Teatrandreu), ‘Game 
Over’ (juliol 2012 al Teatre de Ponent de Granollers i febrer 2013 a l'Almeria Teatre de 
Barcelona. De Jaume Giró), ‘Cabaret’ (abril 2014 a l'escola Aules. Dir. Daniel Anglès), 
‘La Família Addams’ (juny 2014 a l'espai Àgora de Sabadell. Taller Off Sabadell), 
‘Elles’ (juliol 2014 a l'espai Àgora de Sabadell. Amb Ferran Guiu), ‘The Cover 
Off’ (setembre 2014 a la sala Voilà de Manresa. Amb Joan Gil i Adrià Mas), ‘Artús i els 
seus homes “Spamalot”’ (octubre de 2014 al teatre Cal Llobet de Santpedor. 
Companyia In bocca al lupo), ‘Els Pirates del Sol’ (desembre 2014 al Teatre del Sol de 
Sabadell. Dir. Ramon Ribalta), i ‘Sweeney Todd’ (juny de 2015 a l'espai Àgora de 
Sabadell. Taller Off Sabadell). 
El 2015 participa com a director musical a ‘Dies Normals’ (Premi Millor Musical OFF als 
Premios de Teatro Musical) estrenat al Versus Teatre de Barcelona. L´any 2017 és 
director musical i pianista de l’espectacle ‘Tell Me On A Sunday’ d´Andrew Lloyd 
Webber estrenat al Versus Teatre de Barcelona. I el 2018 participa com a director 
musical i pianista al espectacle ‘Tick, Tick … BOOM!’ de Jonathan Larson , estrenat al 
Teatre Gaudí Barcelona. 
Música: cantaire: Coral Ars Nova de Martorell i la Coral de la URV. Pianista, teclista: 
Baratos (ska clàssic), Ricard Canals (cantautor), Glutis (versions pop rock), The Papa's & 
the Popo's (orquestra versions). 



FERRAN GUIU - Direcció 
S’inicia en el món del teatre com a actor participant en ‘Nits de 
Cabaret’ i ‘L’Assemblea de les dones’ (aula de teatre de Lleida). 
També a Lleida forma part durant 6 anys de la companyia ZUM ZUM 
Teatre participant en diversos espectacles de teatre infantil/
juvenil. 
A Barcelona ha participat com a actor a ‘The Wild Party’ (Teatre 
Gaudí Barcelona), ‘Songs For A New World’ (Gira per Catalunya), 
‘De l´Ópera al Musical (Teatre Condal) i ‘Working’ (Teatre del Sol). 
El 2005 participa com a cantant en la Gala dels Premis Max dirigida 
per Sergi Belbel. 

Ha sigut productor executiu de ‘Merrily We Roll Along’ (Teatre Villarroel), ‘Off-
Broadway’ (Teatre Romea), ‘Hedwig y el Centímetro Cabreado’ (Teatre Romea) i 
‘Jugant a Rodgers’ (Versus Teatre). El 2004 és assistent del director artístic al musical 
‘Bagdad Cafe’ (BTM). Ha participat com a adjunt de direcció a l´espectacle ‘Nits’ de 
Mercè Rodoreda al Teatre Zorrilla de Badalona. 
El 2015 dirigeix el musical ‘Dies Normals’ (guanyador del Premi al Millor Musical Off als 
Premios de Teatro Musical), fent temporada al Versus Teatre de Barcelona. I el 2017 
dirigeix el monòleg musical ‘Tell Me On A Sunday’ d’Andrew Lloyd Webber al Versus 
Teatre de Barcelona. 
El 2018 dirigeix la versió catalana del musical ‘Tick, Tick... BOOM!’ de Jonathan Larson 
(nominat com a Millor Musical de Petit Format als Premis de la Crítica, Premis Teatre 
Barcelona, Premios BroadwayWorld i Premios de Teatro Musical) al Teatre Gaudí 
Barcelona. 
El 2002 crea la seva pròpia escola de teatre a Sabadell on imparteix classes i dirigeix 
varis musicals a nivell amateur, com ‘Sweeney Todd’, ‘La Família Addams’, ‘9 to 5’, ‘La 
botiga dels horrors’, ‘Into The Woods’ o ‘Company’, entre d´altres.


