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Alpenstock  de Remi de Vós 

La farsa que neteja el país 

Una proposta d’Obskené dirigida per Ricard Soler i Mallol 

 

Text de presentació 

 

Al seu xalet, en Fritz i la Greta semblen viure una vida confortable ben arrelada a les                 

tradicions del Tirol. Però un dia, la tranquil·litat es veu truncada per la compra d'un               

detergent al mercat cosmopolita. Us ho imagineu? Un detergent comprat al mercat            

COSMOPOLITA! Això només pot generar confusió i enmig d’aquest desgavell arriba en            

Josip, una visita inesperada. 

 

Alpenstock és una comèdia boja i absurda, amb un humor assassí, que barreja             

ingredients tan dispars com un piulet tirolès, el psit-psit del lavabo o una paella plena               

de xampinyons. Una farsa que arrossega in crescendo a l'espectador cap a un espiral              

d'humor negre. Una peça incorrecta; una retrat cru del nostre benestar occidental            

que es revela com una bufetada a l'espectador.  

“La majoria de gent no obre mai la boca. Si la majoria silenciosa calla per 

naturalesa no és menys majoritària per definició. Un dia aquesta majoria silenciosa 

acabarà per adonar-se’n i aquell dia el seu silenci majoritari farà molt soroll. Hem de 

confiar en el futur”. 

 

 

 

 

L'obra no ha estat mai estrenada en català. Tampoc ho ha estat en castellà. No               

obstant és una obra àmpliament representada en llengua francesa i ha estat traduïda             

a altres llengües. Per citar alguns exemples, el 2014 es va estrenar al Teatre Nacional               

de Liège (Bèlgica) i a l’Escena Nacional de Gap i dels Alpes du Sud (França). 

L'única obra del mateix autor que s'ha estrenat a Catalunya es va presentar al Teatre               

Tantaranata sota la direcció d'Antonio Simón el 2009: “Fins que la mort ens separi”. 

 

 

  



 

L’equip 

 

Autor: Rémi de Vos 

Traducció: Mònica Bofill i Ramon Minoves 

Adaptació: Mònica Bofill i Ricard Soler 

  

Direcció: Ricard Soler Mallol 

Assistència de moviment: Sarah Anglada 

Espai sonor: Guillem Gefaell 

Disseny d'escenografia i il·luminació i video: Adrià Pinar i Víctor Peralta 

Construcció d'escenografia: Nafka 

Vestuari: Eli Siles 

Ajudant de vestuari: Laura Jofré 

Caracterització: Rut Fulgado 

Video i fotografía: Miquel Camacho Riera 

Estudiant en pràctiques: Inés Garcia  

Actors 

Greta: Lara Salvador 

Josip: Enric Cambray 

Fritz: Armand Villén 

  

Comunicació i producció: Obskené 

 

Agraïments: Singermornings i Toñi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopsis de l’obra 

“La sang és una excel·lent memòria dels llocs; cal un potent detergent nacional per 

eliminar-la.” 

 

En Fritz i la Greta viuen feliços al seu xalet al cor de les muntanyes: en Fritz és                  

funcionari, i la Greta es queda casa i s'encarrega de tenir-ho tot impol·lut. Però un               

dia, la Greta compra un detergent al mercat cosmopolita que fa trontollar els valors              

nacionalistes de Fritz. Aquest darrer, pertorbat, prova en va de fer entendre a la              

Greta que només un detergent nacional pot servir per netejar una casa conservadora             

de manera irreprotxable. Greta, s'excusa “Sóc una dona senzilla i em sobrepassen els             

esdeveniments nacionals”, diu. Fritz se'n va; la desfilada folklòrica l'espera.          

Aleshores, mentre la Greta s'interroga sobre el seu futur, arriba en Josip            

Karageorgevitch Assanachu, un balcano-carpato-transilvanià. Corprès per la gràcia de         

Greta comprant el detergent al mercat cosmopolita es veu empès a penetrar a la              

seva vida interior. Així que Josip i Greta fan l'amor com dues bèsties. En Fritz arriba i                 

al veure'ls, assassina d'un cop de piolet sec a l'amant.  

La sang espargida serà difícil d'eliminar; sort que un detergent nacional pot treure             

totes les taques, inclús les més complicades de netejar. Però la Greta ha canviat: per               

primera vegada, s'ha sentit vital. Mentre neteja, Josip, un cosí de Josip, entra i li fa                

l'amor. En Fritz els sorprèn de nou i també assassina al cosí del Josip, aquest cop                

amb una destral. I a aquest punt, la parella ja no funciona, i encara torna un Josip i                  

un altre i un altre i successivament en Fritz els va assassinant amb un llançaflames,               

una cadira elèctrica, un paraigua búlgar... Finalment, exhaustos de la neteja i dels             

assassinats, en Fritz descobreix que la Greta pot provocar-li plaer. I tot queda             

immaculat de nou..., però en Josip vetlla.  



Notes del director 

 

Senyores i senyors, això és una farsa. Us presentem un “trio arquetípic teatral”, 

l’home, la dona i l’amant. Tres personatges irreverents que expressen, sense filtre i 

amb un ús de la llengua elaborat, una falsa ingenuïtat maníaca travessada de 

preguntes i desitjos irrefrenables. Benvinguts al Tirol. Benvinguts a Europa.  

 

El text de Rémi de Vos és completament indecorós. La bestiesa de la xenofòbia, del               

nacionalisme i la incompetència a l’hora d’acceptar l'Altre es converteixen en molt            

més que una absurditat: un deliri. És la nostra una societat delirant? Teatre             

contemporani exigent i popular, Alpenstock és una peça incorrecta, sensible i           

mecànica, un espiral cartoonesc i frenètic, un desbordament bàrbar on l'insuportable           

es converteix en riure, un riure que ens distancia i ens rebota per interrogar-nos              

sobre les nostres pulsions conservadores.  

 

 

 

 

 

 

 



L'autor  

Després de ser actor, Rémi de Vos comença la carrera de dramaturg el 1994 i obté                

una beca Beaumarchais per l'obra Débrayage. El 2006, rep de nou aquesta beca així              

com també el Premi de la Fundació Diane i Lucien Barrière per teatre per la peça                

Jusqu’à ce que la mort nous sépare. Alpenstock es va estrenar el 2005 i fou editada                

el 2006. És autor de André le magnifique (Molière de millor autor), Projection privée,              

Le Brognet, Conviction intime, La Camoufle, Laisse moi te dire une chose, Occident,             

Ma Petite Jeune fille, Beyrouth Hotel, Intendance, Sextett, ou Le Ravissement d’Adèle            

(llista no exhaustiva). Totes les seves peces han estat publicades per Actes Sud             

Papiers. La seva darrera publiciació és Les Cinq sens, publicada el mes de juny de               

2016 també a Actes Sud.  

 

La traducció 

En Ramon Minoves i la Mònica Bofill van elaborar la traducció al català de l'obra per a                 

la lectura dramatitzada que vam fer amb l’AADPC el desembre de 2015. 

 

Ramon Minoves i Romagosa va néixer a l'Hospitalet (Barcelona) el 1950.           

Llicenciat, en Ciències de la Informació, ha fet de mestre rural i professor d'institut de               

llengua i literatura catalana en terres lluçaneses i osonenques des de 1977.  

Ell mateix es considera un poeta i ha publicat Roderes (1995) i Els camins de la nit                 

(1997). Obté el primer premi del I Premi de Tankes ”Grau Miró” (Barcelona, 2008),              

el primer premi del IX Concurs de Poesia Breu (Olot, 2009) i el Premi de poesia Rafael                 

Sari (Alguer, 2013), entre d'altres. En prosa ha publicat Contes a la vora del mort, 2003 i                 

El Nadal de Madame Van Oost, 2005. Finalista del Premi Pere Calders , Contes a la                

vora del mort (Barcelona: Columna, 2003) és, amb diferència, l’obra seva que s’ha             

llegit més. Es tracta d’un recull de contes que tenen la mort com a protagonista, vista                

amb els ulls de l’humor, la ironia i la tendresa. La majoria de relats d’aquest recull                

han estat escenificats per un bon nombre de grups aficionats d’arreu del país. En              

prosa també és guanyador del Premi Vila de Prats (1992). Ha publicat articles a              

revistes entre els quals destaca “Visca la Festa” dins la revista Caramella, núm. XIII .               

juliol- desembre 2005 on reflexiona sobre la importància de la Festa a la nostra vida               

personal i social. 

 

  



El director: Ricard Soler i Mallol 

Neix a Barcelona l'any 1982. 

Màster en teatre per la Universitat de Quebec a Montreal, llicenciat en            

direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona,          

llicenciat en matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya,         

enginyer superior en telecomunicacions a la Universitat Politècnica de         

Catalunya, graduat en flauta de bec al Conservatori Superior Municipal          

de Música de Barcelona i format com a tècnic de llums a l'Institut del              

Teatre.  

Juntament amb Judith Pujol i Constanza Aguirre funda la companyia Obskené.  

Espectacles que ha dirigit: 

 

2016 Manifesta de la Companyia Obskené. Estrenat a Fira Tàrrega el 8 de setembre             

de 2016. Una coproducció de Fira Tàrrega i la Companyia Obskené amb la             

col·laboració del centre suec Subtopia i La Mercè Arts de Carrer.  

Espectacle de circ al carrer 

 

Ciutat de Vidre de Paul Auster. Estrenat el 25 de juliol de 2016 al Festival               

Grec de Barcelona. Premi Adrià Gual 2015 a millor proposta d’escenificació.  

Teatre de sala. 

 

2015 Oedipe Roi de Sòfocles. Estrenat a l’Universitat de Québec à Montréal, aquest            

espectacle fou representat dins el context d’un màster a Montreal, el qual fou             

val·lorat amb un excel·lent, la millor qualificació que podia obtenir.  

Instal·lació escènica 

 

2014 Sota el Llit de Núria Vizcarro i Ricard Soler. Estrenat al Teatre Nacional de              

Catalunya l'1 de febrer de 2014. Coproducció de la Factoria Escènica           

Internacional (FEI) i el Teatre Nacional de Catalunya.  

Espectacle familiar.  

 

2013 Redaliz de Pedro Lipcovich. Estrenat el 16 de Juliol de 2013 al Festival GREC              

de Barcelona. Producció de la Companyia Obskené en col·laboració amb el           

GREC Festival i l'Institut del Teatre. 

Teatre de sala.  

 

 Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas. Dramatúrgia        



d'Anna Maria Ricart a partir del text de Lope de Vega. Estrenat al Festival              

Internacional de Teatro de Calle de Oropesa de Toledo on guanya el Premi a              

millor espectacle. A més, guanya el PREMI AL MILLOR ESPECTACLE del Festival            

Off de Teatro Clásico de Almagro 2013 i el Premi al millor espectacle de              

Zaragoza Off 2013. Producció de la Companyia Obskené. 

El 2015, es va fer la versió mexicana d’aquest espectacle amb un repartiment             

de la ciutat de Querétaro. Aquesta versió fou galardonada amb el premi a             

millor espectacle al Festival internacional de Teatro Clàsico de México.  

Teatre de carrer.  

 

2012 L'Ogret de Suzanne Lebeau. Estrenat al Teatre Fortuny el 29 de gener de             

2011. Coproducció de la FEI i el Centre d'Arts Escèniques de Reus. 

Espectacle familiar. 

 

2011 Trossos de la Companyia Obskené. Estrena oficial a la Fira de Tàrrega 2012.             

Coproduït per la Companyia Obskené, Fira Tàrrega 2012 i Festival TNT, amb el             

suport de la Generalitat de Catalunya. 

Espectacle de carrer.  

 

2010 Circ de la Lluna de la Companyia Obskené. Estrenat a l'abril de 2010 al              

barri de Gràcia. Rep el PREMI INJUVE 2010 de creació jove del Ministeri             

d'Igualtat del Estat Espanyol. 

Espectacle de carrer.  

 

Buenos Aires de Rafael Spregelburd. Estrenat a l'Institut del Teatre de           

Barcelona el 2 de juny de 2010. PREMI A MILLOR ACTRIU per Constanza             

Aguirre i seleccionat entre els tres millors espectacles de la 15a Mostra de             

Teatre de Barcelona, tardo 2010. Temporada al Teatre Gaudí Barcelona a la            

primavera de 2011. Una producció de la Companyia Obskené. 

Teatre de sala. 

 

2009 L'Amant de Harold Pinter. Estrenat al teatre Kursaal de Manresa. Producció de            

Revés Teatre. 

Lectura dramatitzada. 

Privat Reservat de Judith Pujol i Ricard Soler. Estrenat al Teatre el Magatzem             

de Tarragona. Producció de la Companyia Obskené. 

Teatre de Sala 

Obrim les portes a la ciència, per a la Universitat Pompeu Fabra. 



Esdeveniment/Acte públic 

 

 

Ajudant de direcció de Carme Portaceli a: 

 

2014 Krum de Hanock Levin. (Grec 2014 i Teatre Lliure). 

2013 Televisor i misèria de la segona transició d'Albert Boronat. (GREC 2013) 

2012 El vídeo no el veu ningú de Martin Crimp (GREC 2012 y CDN) 

2011 La Nostra Classe de Tadeusz Slowodianek (GREC 2011 i Teatre Lliure). 

2010 Conte d'hivern de W. Shakespeare. (Temporada Alta 2010) 

 

 

Adrià Pinar Marcó  

Graduat Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles. Cursa després un Máster           

en Projectes Cinematogràfics i al llarg de la seva vida també es forma en escultura,               

fotografia, electrònica, circ i teatre fent diferents cursos i projectes. Degut al seu gran              

interès en totes las arts plàstiques relacionades amb l’espectacle decideix cursar           

Estudis Superiors en Escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona i actualment            

treballa en diferents companyies de teatre com Escenògraf, Il·luminador, Tècnic o           

Constructor. 

 

Sarah Anglada  

Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. La seva inquietud i 

formació en la dansa i el moviment passa pel contemporani, el butoh, el ballet, el 

flamenco, el break dance, el contorsionisme i les arts marcials. Com a intèrpret i 

creadora actualment treballa per la seva pròpia companyia Los Moñekos, i per altres 

companyies com Pere Faura, Mons Dansa, Cia. Vero Cendoya. Ha ballat amb 

companyies de dansa com Senza Tempo, Nats Nus, Mariantònia Oliver i amb la 

companyia de titelles corporals The Bag Lady Theatre. En teatre ha treballat amb 

Gustavo Guirado (Argentina) i Marta Betriu (Barcelona). Al món del circ ha treballat 

amb Improvisto’s Krusty Show, Circ Crec i Pallapupas. Com a creadora forma les 

companyies Los Moñekos, Dichoso Colectivo, Las Vacantes, ullsenblanc i elpuntoylai, 

fusionant la dansa i el teatre. És pallassa, excèntrica i amant de les petites coses de 

la vida. 

 

 

 



Armand Villén 

Comença fundant la companyia AL ALIMON on crea i interpreta les obres “Contactes”             

i “Societat Anònima”. Sota la direcció d’Oriol Broggi interpreta “Enric IV”, “Magnus”,            

“Primera Història d’Esther” “Questi Fantasmi” i "La desaparició de Wendy". Ha           

treballat amb Joan Ollé a “El ángel exterminador”, “L’hora en què res no sabíem els               

uns dels altres” i “Sis personatges en busca d’autor”, amb David Plana a “Mala Sang”               

i “Petita Mort” i amb Àlex Rigola a “El procés”. Ha participat als espectacles              

“Cantonada Brossa” i “El tercer policia” al T.Lliure, “Un tramvia anomenat desig” al             

T.Romea i “Molt soroll per a no res” al Grec. Ha col.laborat amb Ferran Utzet a “La                 

presa”, amb Manel Dueso a "Thékhov in love" amb Glòria Balañà a "Boy's don't cry" i                

amb Carles Fernández a “Venedors”, “La conquesta del Pol Sud” i “El muntaplats”. Fa              

"Dance to Death" un espectacle de dansa amb Alberto Velasco. Apareix a la sèries              

“Mar de fons”, “Polseres vermelles”, "La riera" i  "SéQuienEres". 

 

Enric Cambray 

Nascut a Barcelona l'any 1988, és llicenciat en Art dramàtic per l'Institut del Teatre              

de Barcelona (ESAD). Ha format part de més d'una trentena d'espectacles amb            

directors com Josep Maria Flotats, Joan Ollé, Sergi Belbel, Àngel Llàcer,... En televisió             

va treballar durant cinc temporades a la sèrie "El Cor de la Ciutat" i ha participat en                 

sèries d'abast. L'hem pogut veure a les tv-movies "Ermessenda", "Fassman" i           

"Cervantes contra Lope". En cinema ha format part del repartiment de la pel·lícula             

"Un cuento chino" guanyadora del Premi Goya a la Millor Pel·lícula Iberoamericana            

l'any 2012. 

 

Lara Salvador  

És llicenciada en Interpretació per l’Institut del Teatre l’any 2011. Complementa la            

seva formació amb mestres com Andrés Corchero y Fernando Piernas. Dels seus            

treballs destaca “Nosotros no nos mataremos con pistolas” escrita i dirigida per Víctor             

Sánchez, guardonada amb un premi MAX 2016 en la categoría d’autoría revelació. 

Per la mateixa Lara rep el premi de la AAPV (sindicat d’actors i actrius professionals               

de València) Actriu Revelació 2015. També amb Víctor Sánchez, al gener del 2015             

viatja a Chile per interpretar el monòleg “Proyecto Valencia” al festival “Santiago            

OFF”. A finals d’any treballa a la peça “A España no la va a conocer ni la madre que la                    

parió” del mateix. Col.labora des del 2010 amb Amores Grup de Percussió, amb             

diveros muntatges musicals. 



L’ultim any estrena “Happy End” de Bertold Brecht y Kurt Weill, dirigida per Salva              

Bolta i Jesús Salvador Chapi i “Pels Pèls” dirigida per Santiago Sánchez, actualment             

en gira. 

 

 

Guillem Gefaell Alsina 

Graduat en Art dramatic per l'Institut del Teatre de Barcelona, inicia la seva carrera 

com actor participant a diversos muntatges. Al Acabar la carrera s'inicia en el mon de 

la creació escènica combinant la interpretació, direcció i dramatúrgia en diverses 

companyies independents. La seva formació com a dj i productor musical, el porta a 

elaborar l'espai sonor de diversos muntatges com Teenage Dream, Dramaburg, 

KOLMANSKOP entre d'altres. 

 

Eli Siles 

Figurinista i Escenògrafa. Llicenciada en Art Dramàtic en l'especialitat d'Escenografia          

per l'Institut del Teatre de Barcelona en 2010. Es va formar com a maquinista i               

regidora d'escena en ESCENIA (Granada, 2012) i va adquirir experiència en (UK) i             

Zurich (Suïssa). Com a sastre, ha treballat en diferents espectàcles: Festival de            

Peralada (òpera), MAMMA MIA! Musical de STAGE Entertainment, Festival Grec i           

programació del Teatre Lliure. També com assistent en series i programes de TV3:             

Oh Happyday! i en films com: Incerta Glòria (2016). Actualment forma part del             

col·lectiu de vestuari Singermornings i en d'espectacles en gira com: Fuenteovejuna           

(OBSKENE) i Les Supertietes (Les Bianchis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La companyia Obskené 

 



La companyia Obskené neix a mitjans de 2008 amb ganes d'arriscar en projectes de              

creació innovadors; la creació es basa en l'exploració de les diferents disciplines que             

formen les arts escèniques. Fugim de la primacia del text, de l'actor o del director,               

per entendre les arts escèniques com un autèntic treball en equip des del principi del               

procés creatiu on cadascú treballa des de la seva especialitat per al si de la               

col·lectivitat. Hem apostat per apropar i apropar-nos el teatre contemporani i per            

continuar experimentant. 

Obskené es refereix a obscè, paraula que en la seva arrel grega vol dir fora (ob-)                

d'escena (-scè). La companyia Obskené vol mostrar en escena allò que fins ara s'ha              

amagat darrere el teló de fons. 

 

Hem presentat més d'una desena d'espectacles. El 2013 vam presentar el cicle            

Accent Obskené que va tenir lloc a la sala Beckett. El 2017, Obskené és companyia               

resident a la Sala Beckett. Alguns dels espectacles realitzats fins ara són: 

 

Manifesta. Dirigit per Ricard Soler i dramatúrgia de Jean Frederic Messier. Estrena           

oficial a Fira Tàrrega 2016, i amb representacions al Parc de la Ciutadella dins el               

festival MAC (Festes de La Mercè de Barcelona). Espectacle de carrer de gran format,              

amb circ i música en directe. 

 

Ciutat de vidre. Dirigit per Ricard Soler a partir del text de Paul Auster. Estrena oficial               

al Festival Grec de Barcelona 2016. Guanyador del Premi Adrià Gual 2015 al             

millor projecte d'escenificació. 
 

Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas. Dirigit per Ricard Soler i            

dramatúrgia d'Anna Maria Ricart a partir del text de Lope de Vega. Estrena oficial al               

Festival Internacional de Teatro de Calle de Oropesa de Toledo 2013 on guanya el              

Premi a Millor espectacle. Participa al Programa La Incubadora del Corral del            

Corral de Comedias de Alcalá de Henares i guanya el Premi al Millor espectacle del               

Festival Off de Teatro Clásico de Almagro 2013 i al Festival Zaragoza Off             

2013. Anna Maria Ricart guanya el MAX 2015 a millor adaptació teatral. El 2015              

es fa la versió mexicana en coproducció amb el Corral de Comedias de Querétaro, la               

qual guanya el Premi a millor espectacle del Festival de Teatro Clásico de             

México.  
 

Este no es un lugar adecuado para morir d'Albert Boronat. Dirigit per Judith Pujol.              

Estrenat el 12 de septembre de 2013 a la Sala Beckett. 

 

Redaliz de Pedro Lipcovich. Estrena el 16 de Juliol de 2013 al Festival GREC de               

Barcelona. 

 

Buenos Aires de Rafael Spregelburd. Dirigit per Ricard Soler. Estrenat a l'IT, juny             

2010. PREMI A MILLOR ACTRIU per Constanza Aguirre i seleccionat entre els tres             



millors espectacles de la 15a Mostra de Teatre de Barcelona, tardor 2010. Temporada             

al Teatre Gaudí Barcelona la primavera de 2011. 

 

Circ de la Lluna. Dirigit per Ricard Soler. Espectacle de carrer estrenat a Barcelona el               

març de 2010. Rep el PREMI INJUVE 2010 de creació jove. 

  



 

 

 

 

 

 

Companyia Obskené 

obskene@obskene.org 

www.obskene.org 

 

 

Director: Ricard Soler Mallol 

ricardsm@obskene.org 

 

produccio@obskene.org 
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