EL BRINDIS
de Frank Bayer

Direcció: Cristina Cervià

Repartiment
Dramatúrgia: Frank Bayer
Direcció: Cristina Cervià
Interpretació: Xavier Mercadé / Raül Tortosa
Escenografia: Ricard Martí
Il·luminació: Lluís Robirola
Adaptacions musicals: Rafa Roca
Fotografia de producció i portada: Ricard Martí
Regidor: Ricard Martí
Producció: La Gàrgola Produccions Teatrals

(Raül Tortosa va substituir Ivan Bustos a partir de la primavera del 2019)

Sinopsis
L’Ernest està a poques hores de convertir-se en l’alcalde més jove de la seva ciutat, mentre en
Mateu, segueix tancat al seu estudi intentant trobar un nou llenguatge pictòric que el faci
sortir de l’oblit professional. Els dos eren amics íntims i vuit anys després de trencar la seva
amistat, el futur alcalde es presenta a casa del pintor perquè aquest l’ha trucat sense donar-li
més explicacions que el desig de veure’l abans de les eleccions. Així doncs, la trobada acaba
essent un pretext per reviure la felicitat d’un passat comú, però no poden evitar remoure un
secret compartit que els ha dut a aquesta història de rancúnia on res el que sembla, i on cada
brindis amaga un engany sense perdó.

Durada de l’obra - 60 minuts
Visualització de l’obra – Vídeo ocult. És la gravació de l’assaig general previ a l’estrena
del maig del 2018, l’obra amb el temps ha madurat molt. - https://youtu.be/VGOsgmJjqo4

Tràiler promocional - https://www.youtube.com/watch?v=9PCQKtqkAlk

Preu:

1.350 euros /Estem al Programa.cat tot l’any 2019

Escenografia

Cavallet blanc.
Tamboret blanc.
Cadira blanca.
Moble Blanc.
Tauleta Blanca.
Marc blanc cavallet.
Marcs blancs per penjar.
Marcs blancs per terra.
Paleta blanca
Vinil Blanc.
Pot amb pinzells blancs.
Tubs Blancs.
Ganxo-perxa.
Foto Laura emmarcada (color)
2 ampolles de vidre
6 gots de vidre

Currículums

Frank Bayer - Dramatúrgia

Llicenciat en Humanitats i tercer cicle de Filologia Hispànica. Professor de secundària de
llengua i literatura. Va obtenir el Premi Antoni Bofarull de Narrativa pel seu recull de relats
Problemes (Cossetània 2010), ha escrit diverses obres de teatre per adolescents, L’Àngel de
Harlem (2013), Primera edició, 1903 (2014) i Tot per un fill (2015), i ha presentat el FITAG 2017
l’obra de microteatre Necessites un psicòleg (2017). L’obra El Brindis (2018) dirigida per
Cristina Cervià fou el seu primer text teatral que girar durant un any per diferents sales de
Catalunya, el 2019 va estrenar Ferides, el segon text teatral dirigit per Núria Florensa i Ricard
Martí. Escriu i col.labora a diversos mitjans de comunicació: L’Esportiu de Catalunya,
Catalonia Today, i El Punt Avui TV, en el Diari Ara hi figura el seu blog personal de La
pastanaga verda.

Cristina Cervià – Direcció
(1965-2019)

Llicenciada en Filologia Romànica. Directora i actriu de teatre. Fou professora del graduat
d'interpretació de l'escola de teatre El Galliner, de Girona. Va iniciar la seva trajectòria amb El
Talleret de Salt. Co-fundadora de les companyies Mentidera Teatre i Atot -especialitzada en
audicions musicals per a nens i joves-. Va treballar amb directors com R. Spregelburd, Rosa M.
Sardà, K. Zschiedrich, C. Alfaro, X. Masó i C. Subirós, entre d’altres. Fou ajudant de direcció de
la cia. de dansa Mal Pelo. El 2007 va rebre el Premi de la crítica com a millor actriu per la seva
interpretació a Lúcid, el 2008 Premi millor espectacle de la Xarxa de Teatres públics de les
Illes Balears per Cos de Dona, i el 2015 li fou otorgat el premi Agt a la trajectòria.

Raül Tortosa – Interpretació

Graduat en art dramàtic a l'Estudi Nancy Tuñón de Barcelona i al Programa de Tècnica Meisner
de Javier Galitó-Cava. Ha treballat en teatre, televisió i cinema. Va debutar en televisió l'any
2005 amb la sèrie de Televisió de Catalunya Pecats capitals. Va aparèixer en diverses ocasions
al programa De llibres i l'any 2006 començà a interpretar al personatge de Nico a la sèrie El cor
de la ciutat.
El 2005 va participar en el llargmetratge Salvador de Manuel Huerga, on encarnava Quim Puig
Antich. El 2010 interpreta l'exparella de Leticia Dolera al telefilm Quatre estacions, guanyador
del Premi Gaudí 2010 a la millor telemovie. D’altra banda, Fundido a negro, curtmetratge on
l'actor interpreta un guionista de cinema, va ser premiat com a millor curtmetratge al Festival
de Cinema de Girona 2012. Des de l'any 2007 és vocalista de la banda de pop rock Una Hora
Más. El 2012 la banda va llançar el seu primer àlbum, Tiempo de locos.[7] El seu primer
videoclip va ser per al tema "Si vuelves".
L'any 2012, Raül Tortosa entra a formar part de la companyia Apunta Teatre, on interpreta un
entrenador físic en l'obra Tu digues que l'estimes, d'Ivan Campillo. Aquesta obra va fer
temporada durant més d'un any al Teatre Gaudí i va fer gira en més de 25 teatres de
Catalunya. L'any 2013, estrena també amb Apunta Teatre Totes les parelles ho fan al Teatre
Gaudí de Barcelona, i el 2016 l'homenatge a Miguel Hernández i als expresos polítics del règim
franquista titulat A voz ahogada.
El 2016, participa a la sèrie d'HBO Game of Thrones, guardonada amb l'Emmy a la millor sèrie
dramàtica l'any 2016, com a capità de l'exercit de la casa Tyrell, a la sèrie de TVE1Acacias 38,
on interpreta el duc Hermelando de Somoza, i a Reinas (Queens), coproducció de TVE i la BBC.
L'any 2017 s'incorpora a la sèrie El secreto de Puente Viejo com a Aquilino Benegas, any que
realitza Sota la catifa al Teatre Gaudí i el Versus Glòries. Aquest 2019 ha actuat l’obra
Separacions a la sala Versus Glòries, i ha dirigit amb Jordi Cadellans l'obra Here comes your man.

Xavier Mercadé – Interpretació

Llicenciat en psicopedagogia i diplomat en magisteri. Màster en estudis avançats de teatre
especialitzats en direcció escènica. Curs de pedagogia teatral amb l'actriu Sílvia Escuder i
d'interpretació amb l'actor Pep Vila. Pedagog teatral, actualment és director pedagògic del
d'Actua Studio (formació teatral) i realitza classes de teatre a la Universitat Internacional de
Catalunya. Ha dirigit diverses obres amb adolescents; i ha escrit i dirigit diversos musicals on hi
han participat més de 700 persones. Dins el teatre amateur, ha actuat com actor protagonista
en diverses adaptacions d’El sopar dels idiotes, Arsènic per compassió o Art. Actor al FITAG
2017, amb una peça de microteatre dirigida per Cristina Cervià i escrita per Frank Bayer, la
seva interpretació a El Brindis (2018) dirigida per Cristina Cervià fou el seu debut dins el circuit
professional de teatre a Catalunya, que es va consolidar amb l'obra Ferides, estrenada el 2020.

Ricard Martí – Escenografia i Regidor

Llicenciat en Belles Arts. Màsters en gravat i restauració. Màster universitari en Direcció
Teatral. Professor Universitari de docència d’Educació Artística. Professor de Secundària i
Batxillerat. Ha escrit, dissenyat escenogràficament i dirigit 17 obres de teatre per a joves
estrenades al Teatre la Unió de Sant Cugat, Teatre de Mira-sol i Teatre Auditori de Sant Cugat.
A Co-dirigit i fet l’escenografia de 7 musicals per a joves i una obra d'aproximació operística de
petit format: L'Òpera em fa feliç! També ha realitzat l’escenografia per l’espectacle Mahabbat
(Poesia i Música Sufí) i ha treballat en una proposta escenogràfica per a l’ òpera de Robert
Chauls Alice in Wonderland en la direcció escènica, decorats i vestuari, que va rebre la
felicitació de la direcció artística del Gran Teatre del Liceu. Va realitzar l’escenografia i la
fotografia de producció d’El Brindis (2018), obra en la qual realitzar les funcions de regidor
durant les més de trenta representacions realitzades arreu de Catalunya. El 2019 realitza
l'escenografia de Here comes your man, amb direcció de Jordi Cadellans i Raül Tortosa, fent
estades a Madrid i Barcelona i el 2020 codirigeix Ferides amb Núria Florensa, estrenada a La
Planeta de Girona i amb estada a Barcelona.

Mitjans de comunicació
TV3
Telenotícies Migdia – 2 de febrer del 2019
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/dues-companyies-teatrals-gironinesestrenen-per-primera-vegada-a-barcelona/video/5818191/

33 Recomana – Febrer del 2019
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/el-brindis-teatre-gaudi-fins-al-24de-febrer/video/5818060/

SER
El Brindis, una història d’èxit del teatre amateur – 24 de gener del 2019
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/24/radio_girona/1548332539_622416.html

Diari Ara
La Gàrgola presenta la seva Opera prima a La Plaenta – 19 de maig del 2018
https://www.ara.cat/comarquesgironines/companyia-teatral-Gargola-presentaPlaneta_0_2017598440.html

La Gàrgola torna a La Planeta amb El Brindis – 24 de gener del 2019
https://www.ara.cat/comarquesgironines/Gargola-Produccions-Teatrals-PlanetaBrindis_0_2167583454.html

El Punt Avui
“Txin-txin!” esberlat – 25 de maig del 2018
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1399314-txin-txin-esberlat.html

El Brindis surt de gira – 14 d’octubre del 2018
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1483638-el-brindis-surt-degira.html

El Brindis no para – 25 de gener del 2019
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1542172-el-brindis-no-para.html

Diari de Girona
La Gàrgola debuta a La Planeta amb El Brindis – 24 de maig del 2018
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2018/05/22/nova-companyia-teatre-gargoladebuta/915068.html

Televisió de Girona
Té de tot – 24 de maig del 2018 (Minut 19)
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-24052018---part-1

Té de tot – 24 de gener del 2019 (Minut 18)
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-24012019---part-1

Reus Digital
L’amarg regust de l’amistat – 13 d’octubre del 2018
http://reusdigital.cat/noticies/cultura/lamarg-regust-de-lamistat

Fotografies

Crítica
El Brindis: una grata sorpresa
La companyia La Gàrgola debuta amb “El Brindis”, un text intens, àgil i ric en matisos, que
explora sense embuts les febleses de la condició humana amb una posada escena impecable i
un ritme alt que no decau mai. Ens trobem davant d’una proposta interessant, amarga i
commovedora, sensible i plena d’emocions, amb una estètica molt bella gràcies a un suggerent
disseny d’il·luminació i una extrema senzillesa formal que està sempre al servei d’una
magnífica interpretació. En definitiva, una direcció eficaç i un gran duets d’actors fan
absolutament versemblant una història que ens parla d’amistats traïdes i secrets que fan mal.
Una grata sorpresa.

Àlvar Caixal - Premi Sant Joan 2013 amb la novel.la “Les llavors del silenci”.
http://blogspersonals.ara.cat/lapastanagaverda/2018/07/25/el-brindis-una-grata-sorpresaalvar-caixal/

La Gàrgola ha aterrat per quedar-se
El Brindis, l’òpera prima de Frank Bayer com a dramaturg i La Gàrgola com a productora
teatral, és una obra que brinda a l’espectador el sentiment de nostàlgia davant el text que no
voldries que s’acabés. Per analitzar la clau d’aquest èxit, hem de reconèixer la mà notòria de
la direcció de Cristina Cervià a cada pas dels personatges, a cada subtil gest de la seva
expressió, i en les modulacions d’unes veus catapultades per una posta en escena minimalista
que ajuda a centrar-nos la història gràcies un espai circular, imperceptible, des d’on es salta
del present al passat i del passat al present mentre els actors s’encaren amb qui un dia van ser.
Així doncs, si el text de Bayer és rodó no ho és menys la seva poderosa interpretació i la
subtilitat amb què els actors expressen el viatge emocional d’uns personatges esclavitzats pels
seus secrets. En definitiva, l’excel·lència d’El Brindis ens va pensar que aquesta gent de La
Gàrgola han aterrat per quedar-se.

Toni Cassany Pintor. Ha exposat la seva obra a diverses galeries arreu d’Espanya, França,
Taiwan, i la Xina. / www.tonicassany.cat
http://blogspersonals.ara.cat/lapastanagaverda/2018/07/11/la-gargola-ha-aterrat-perquedar-se-toni-cassany/

Un brindis enverinat
Estrena a Barcelona d’una producció gironina que fa mesos que volta per Catalunya. Es tracta
d’El brindis, de Frank Bayer, una faula sobre el xantatge i les clavegueres de la política. Dos
vells amics es retroben després de deu anys de no veure’s, i passen comptes. Els secrets, és
millor que es mantinguin ben guardats o cal ventilar-los i que es faci justícia? Al Teatre Gaudí
fins al pròxim 24 de febrer.
A la passada cerimònia dels Premis Goya, El Reino es va endur set estatuetes. Va ser una de les
triomfadores de la nit. Ja saben, una pel·lícula sobre la corrupció política i, de retruc, tota
aquella que hi ha enquistada a la nostra societat. Ara arriba al Teatre Gaudí, després de fer gira
per Catalunya, la producció gironina El brindis, de Frank Bayer, una peça sobre els xantatges i
la podridura, ambientada en la política municipal. Sembla que el tema ens esquitxa per totes
bandes. Ja se sap, ficció de guionistes i dramaturgs…
L’Ernest (Xavier Mercadé) és un jove ben plantat que aspira a ser alcalde del seu poble. Té tots
els números per aconseguir-ho. En Mateu (Ivan Bustos) és un pintor que no triomfa. Tancat al
seu estudi, intenta sortir de l’oblit professional. Tots dos amics fa una dècada que no es veuen,
poques hores abans de convertir-se en el batlle més jove del municipi, l’Ernest rep una truca
d’en Mateu, que hi vol parlar. La trobada, lluny de ser una bonica reconciliació, s’entortolliga
perquè un secret del passat no es desenterri. En cas de fer-se, acabaria amb la prometedora i
brillant carrera del polític.
Estrenada a la Sala La Planeta el passat mes de maig dins del Cicle Primerencs, El brindis és
l’opera prima de la companyia La Gàrgola, nascuda el 2018. Aquest és el seu bateig, així com el
dels dos actors, que pràcticament debuten en el circuit professional. L’actriu Cristina Cervià
aporta l’experiència i s’encarrega de dirigir les joves promeses.
Al ritme de la cançó Via con me, de Paolo Conte, i en només seixanta minuts, la proposta
condensa els set pecats capitals -i algun més-, i mostra com es teixeix un joc d’interessos i
d’intercanvi de favors amb l’objectiu de salvar-se el cul i conservar la poltrona. Amb algunes
veritats com temples (la diferència entre tenir talent i tenir padrins o els que s’exciten amb la
debilitat dels altres), i amb alguns tòpics massa vistos (les dissertacions sobre l’art o el fàcil
recurs de refugiar-se en l’alcohol quan van mal dades) El brindis aporta, això sí, el verdader
secret de la peça: quin preu tenim per segellar els llavis. Perquè recordem-ho: si algú compra,
és que algú ven (encara que sigui a si mateix).

Oriol Osan, Núvol.com / https://www.nuvol.com/critica/un-brindis-enverinat/

El Brindis
Quan estudiava a la universitat, per una assignatura de guió cinematogràfic, havíem de fer una
pràctica que em va semblar molt interessant: mostrar conflictes personals a través de diàleg.
Això, que a primera vista ho pot semblar, no és senzill. Gens ni mica. Mirem, per exemple, un
diàleg imaginari entre dos antics amics:
– Estic molt cabrejat amb tu perquè em vas trair, emportant-te a la noia dels meus somnis.
– Deixa’m que t’expliqui…
– ¡No! ¡Ves-te’n!
– etc…
Podrà ser més o menys dramàtic, però té poca força.
Un grup de classe, durant aquella pràctica, va plantejar el següent: un joc de taula entre amics,
entre els quals hi ha aquests dos. Cadascú havia de donar pistes sobre una pel·lícula que havia
pensat, i els altres l’havien d’endevinar. Els títols que anaven sortint tenien a veure, cada
vegada més, amb aquella història de traïció, que es mostrava, a poc a poc, amb la reacció, per
moments més i més encesa, dels dos antics amics.
Amb els diàlegs –els bons diàlegs, ben construïts, ben escrits– es poden mostrar uns conflictes
brutals, amb molta subtilesa.
En aquest sentit, el guió de El Brindis és de 10. Heus aquí el motiu d’aquesta introducció: escrit
per Frank Bayer, la història que et presenta El Brindis, al principi et desconcerta, perquè no
saps molt bé què està passant; però, a poc a poc, amb les anades i vingudes a antics records,
amb les frases punyents d’un personatge a l’altre, et va contant una història que té molta
força. Perquè, com si d’un drama shakesperià es tractés, hi ha enveges, odis, amor, amistat,
traïció i filldeputisme (molt), somriures i plors. I misèries. Moltes misèries de les que som
capaços, els homes i les dones, quan l’únic que ens guia és un immens afany de poder. I
corrupció i clavegueres.
I és que El Brindis parla de la història de l’Ernest (Xavier Mercadé) i en Mateu (Ivan Bustos).
Aquest, un pintor en hores molt baixes i l’altre, un polític amb un futur prometedor, a poques
hores de convertir-se en l’alcalde més jove de la ciutat, possiblement amb àmplia majoria. Els
dos havien estat grans amics i, deu anys després d’haver trencat aquella amistat, en Mateu l’ha
trucat, sense més explicacions que veure’l abans de les eleccions: li vol donar un missatge, que
remourà vells records –feliços, alguns, i no tant, d’altres– i pot canviar el rumb de la història
dels dos.
Dirigits per Cristina Cervià, Mercadé i Bustos donen vida i força a dos personatges, que ja
coneixem o n’hem sentit parlar. Tan vius, com grisos: podrits per dins. O no, que l’obra et
demana no jutjar: potser perquè és un mirall? Amb llur interpretació, els dos actors saben fer-

te dubtar, compadir-te i odiar a la vegada. Així, et van ficant amb art, a poc a poc, en el seu
personatge, i sorprenent-te en cada un dels girs. I hi ha temps per riure, i temps per
reflexionar.
Perquè estem davant d’una història dura –no apta ni pels més joves i menuts, ni pels no
disposats a sentir un munt de paraules malsonants–, però que, malauradament, és molt actual.
Una història necessària que et fa qüestionar molts comportaments i actituds –personals o no–
que haurien de canviar…, si volem ser més humans, és clar.
El Brindis és una producció del jove grup de teatre gironí La Gàrgola. Porta uns mesos donant
voltes i triomfant per Catalunya, i ara ha plantat la tenda a Barcelona, de la mà del Teatre
Gaudí Barcelona, fins el 24 de febrer. Val la pena. Encara que només sigui per veure els matisos
interpretatius d’aquest gran duet teatral i per sortir del teatre adonant-te que sí és possible un
brindis diferent.

Jaume Figa, Sumant Històries. https://www.sumanthistories.com/basics/art-ca/el-brindis/

Fitxa tècnica

DATES DE REPRESENTACIONS

2018
25 i 26 de maig: Girona – Sala La Planeta
14 d’agost: La Bisbal d’Empordà – Plaça del Castell
14 d’octubre: Reus – Teatre Santa Llúcia
20 d’octubre: Vilobí d’Onyar – Teatre Can Sagrera
21 d’octubre: Llagostera – Teatre del Casino
10 de novembre: Santa Coloma de Farners - Auditori
11 de novembre: Vilablareix – Pavelló
18 de novembre: Riudellots - Teatre
24 i 25 de novembre, 1 i 2 de desembre: Sabadell – Teatre el Sol 14 de
desembre: Celrà – Teatre Ateneu

2019
25, 26 i 27 de gener: Girona – Sala La Planeta
7 al 24 de febrer: Barcelona – Teatre Gaudí
2 de març: Bescanó – Teatre
30 de març: Figueres – Sala La Cate
6 de setembre: Palamós – La Gorga
16 de novembre: Castellar del Vallès
20 de gener: Castellbisbal
10, 11, i 12 de desembre: Madrid - Sala Tarambana (versió castellana)

Frank Bayer - 661099468

