
“FORCLUSIÓ (o una teràpia necessària)” 
Concert teatralitzat basat en una idea de Carles Puig 

          

  Veu…………………………………………………… Marta Fiol!

        Piano…………………………………….…………… Carles Puig !

  Dramatúrgia i direcció escènica………….……    Mont Plans 

SINOPSI 

Una cantant, després de molta teràpia inútil i molts estudis, ha arribat a la conclusió que 
Boris Vian, Stephen Sondheim, Kurt Weill, Leonard Bernstein, o fins i tot la Dorothy Parker 
no tenien cap malaltia mental diagnosticada i això l’anima a cantar per intentar arreglar 
els seus problemes afectius/  psicològics/ creatius/ depressius/ neuròtics,  etc., a través 
de la música. 

En aquesta divertida obra intentem demostrar la importància de “la creació”, de l’art, 
no només per qui el fa sino també per qui el consumeix. “Consumir art” com a nova te-
ràpia efectiva, tant per a la persona que crea, com per a la persona que consumeix la 
creació. I això pot ser molt divertit. 
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PROGRAMA 

Dust of Snow, de «Three Poems of Robert Frost»  
(Elliott Carter, 1908-2012 / Robert Frosst) 

Java des bombes atomiques / Java de les bombes atòmiques 
(Alain Goraguer / Boris Vian, 1920-1959 / Adapt. al català Josep Ma. Vidal) 

Les temps des cerises  
(Antoine Renard, 1825-1872 / Jean-Baptiste Clément) 

Danse macabre  
(Camille Saint-Saëns, 1835-1921 / Henri Cazalis) 

I’m a Stranger Here Myself  
(Kurt Weill, 1900-1950 / Ogden Nash) 

Nobody makes a pass at me, de «Pins and Needles» / No hi ha ningú que em faci cas 
(Harold Rome, 1908-1993/ Adapt. al català Xavier Flores Rovira) 

The girls of summer, de «Marry me a little» / Noies d’estiu   
(Stephen Sondheim, 1930 / Adapt. al català Roser Batalla) 

Amor  
(William Bolcom, 1938 /Arnold Weinstein/ Adapt. al català Xavier Flores Rovira) 

I am easily assimilated, de «Candide»/ Jo m’adapto tan depressa  
(Leonard Bernstein, 1918-1990 / Richard Wilbur / Adapt. al català Narcís Comadira) 

Aquarius, de « Tierkreis»  
(Karlheinz Stockhausen, 1928-2007) 

Broadway Baby, de «Follies»  / Llums de Broadway 
(Stephen Sondheim, 1930 / Adapt. al català Albert Mas Griera) 

La dernière valse  
(Reynaldo Hahn,1874-1947 / Maurice Donnay) 

Je cherche un millionnaire / Jo busco un milionari 
(Natio Herb Brown, 1896-1964 / Adapt. al català Carles Puig) 
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   MARTA FIOL (veu) 

  Sempre apassionada i vinculada al cant i al teatre, 
com a cantatriu ha estat el personatge de Paz a la sarsuela 
catalana d’Anselm Clavé “L’Aplec del Remei” (dir. Xavier 
Albertí) al Teatre Nacional de Catalunya. Recentment ha 
preparat l’estrena mundial de l’opera «Voraç Bellesa» (de Lucas 
Peire i dir. Marc Rosich), dins el cicle «Sis Solos Soles» (Gran Teatre 
del Liceu). Ha estrenat també la impro-òpera bufa «Històries 
d’una Reina Embogida» (d’Agustí Charles). Ha estrenat també 
al Festival A-phònica de Girona l’òpera de Paco Viciana “Puges 
o baixes” sota la direcció de Jordi Purtí. Ha interpretat l’òpera-

monòleg “La voix Humaine” (Poulenc/Cocteau), sota la direcció de Manel Dueso, així com 
també ha participat amb rol protagonista en multiplicitat d’òperes. 

  Intèrpret de música contemporània, ha volgut explorar la improvització, la fusió amb 
diferents llenguatges artístics, la performance («L’imagination au pouvoir», sota la direcció 
d’Albert Arribas, a l’Institut Français de Barcelona) aprofundint també en l’experimentació 
teatral, de la mà de diferents directors (Mario Gas, Xavier Albertí, Joan Lluís Bozzo, Joan Font, 
etc). En l’actualitat prepara una performance juntament amb l’artista conceptual Jordi 
Cerdà i Gerebés. 

  El seu vessant còmic l’ha dut a seguir formació clown (Pau Rossell, Àlex Navarro, Eric 
de Bont), i a crear recitals escènics explorant la fusió entre cant i sentit de l’humor. Aquest és 
el cas de “Sequenza, o la deconstrucció d’una diva” (sota la direcció de Joan Mª Segura), 
estrenat al Teatre Romea. Al Teatre Eòlia va estrenar la darrera temporada “Parelles mal 
embolicades”, sota la direcció de Joan Lluís Bozzo. I a la sala Dau al Sec de Barcelona el seu 
muntatge propi “La niña no quiere” (a mig camí entre l’opera, el teatre i el clown, amb 
textos propis, estrenat al Teatre Rose Bruford, de Londres). Coordina el cicle «TransVox» a 
Oracles Theatre. 

  Com a intèrpret ha estrenat obres de diversos compositors, i actuat conjuntament a 
diverses formacions instrumentals (Orquesta de Cámara “Enigma”—dir. J.J. Olives—, 
Ensemble A.C.C—dir. Domènec González de la Rubia—, etc). La seva veu es troba 
enregistrada en CD’s de Columna Música, Ars Harmonica, Kamalundu, etc.  

  Marta es també professora Asociada del mètode Fitzmaurice Voicework® per a 
actors,  i Professora Acreditada del Métode Feldenkrais. 

  També ha produït i dirigit espectacles de diverses característiques (actualment al 
Palau de la Música Catalana “Bim Bom, nadons”, Zig Zag, passets” i “Abans de néixer”). 
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CARLES PUIG (piano) 
  

Estudià la carrera de piano a Barcelona, especialitzant-se en 

acompanyament vocal i instrumental amb Àngel Soler. 

Ha format part de diversos grups de cambra, com el duo 

pianístic Idelsohn-Puig ó el trio com.cat. Ha col·laborat 

regularment amb els Tallers d’Òpera de C. Bustamante i M. 

Aparici, Amics de l’Opera de L’Hospitalet, Companyia d’Òpera 

Arts, Òpera Alternativa i Joventuts Musicals, realitzant nombrosos concerts a Catalunya, 

Espanya i França. 

Ha actuat com a pianista i concertador en nombroses representacions operístiques, 

entre les quals L’Empresari Teatral de Mozart (Festival de Tardor de Barcelona, 1989), La 

Voix Humaine de Poulenc (Joventuts Musicals de Barcelona, 1994), El Giravolt de Maig de 

Toldrà (Festival de Música d’Alella, 1995), Il Barbiere di Siviglia de Rossini (Saint Genis-les-

Fontaines, 1998), Les Mamelles de Tirésias de Poulenc (Auditori Winterthur/BBVA Privanza, 

1999), Les Malheurs d’Orphée de Milhaud (Festival Grec 99), La Notte di un Nevrastenico 

de N. Rota (Opera Alternativa, 2001) i moltes d’altres.  

Ha realitzat nombrosos concerts de música vocal catalana (Homenatge a M.Blancafort 

a l ‘Associació Catalana de Compositors acompanyant a la mezzosoprano A.Ricci, ‘Un 

segle de lied català’ al Festival Grec 97 de Barcelona, Concerts del Centenari de 

E.Toldrà a Caja Madrid, Homenatge a Anna Ricci al Foyer del Gran Teatre del Liceu 

(2001), etc.).  

Ha conreat també la música contemporània (estrenes de J.M.Mestres-Quadreny, 

T.Marco, P.Bacchus, A.Grèbol, X.Boliart…) i l’espectacle de cabaret (Cançons de 

Cabaret, amb la mezzo D. Cortès i el violinista J.L. Jordà, entre d’altres). Ha realitzat 

diverses gravacions per a Catalunya Música i RNE Ràdio 4. Entre d’altres CD, destaca  la 

versió catalana de ‘Les Mamelles de Tirèsies’, que rebé grans elogis de la critica. És 

doctor en Ciències Químiques. 

                  martafiol.performing@gmail.com  / +34 6525366304

mailto:martafiol.performing@gmail.com?subject=


MONT PLANS (dramatúrgia i direcció) 

      www.montplans.cat 
 

Actriu i cantant, va estar durant molts anys membre de “La Cubana” i  
de “Dagoll Dagom”.  

Ha treballat sota la direcció dels millors directors del país; Xavier Albertí,  
Sergi Belbel, Lurdes Barba, Rafael Duran, Calixte Bieito, Paco Mir...  

Les obres “Chaise Longue”, “Les dones som... com som!”, “Com deia 
aquella” i “Sembla que rigui” són espectacles de creació i producció 
pròpies.  

Ha col·laborat en diversos programes i sèries de televisió i té en cartera  
diversos projectes per properes temporades. 
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