
Benvolgut, Sr. Rius.

La companyia Punt i Seguit Teatre us presenta a continuació el dossier del seu nou 
espectacle: 25 de gener, ja que considerem que pot ser del vostre interès conèixer la 
nostra proposta escènica, i alhora, compartir informació d’interès comú, vinculada a 
la Guerra Civil a Terrassa.

Actualment, ja hem confirmat i presentat públicament les estrenes de l’obra a les 
següents programacions del Vallès Occidental:

• Dins del cicle 30 Nits Sabadell: dissabte, 27 de juliol de 2013 a les 20h, a la Sala Àgora 
de Sabadell.

• Dins la programació estable del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa CAET: 
diumenge, 29 de setembre de 2013 a les 18h, al Teatre Alegria de Terrassa.

Desitgem que la nostra proposta teatral sigui del vostre grat, i que ben aviat ens puguem 
tornar a trobar. Rebeu una forta abraçada de tots els Punt i Seguit Teatre.



• PERSONA DE CONTACTE: Eloi Falguera

• TELÈFON 1: 635 477 656 – Eloi Falguera

• TELÈFON 2: 650 330 050 – Francesc Falguera

• CORREUS ELECTRÒNICS: eloifalguera@yahoo.es
puntiseguitteatre@gmail.com

• WEB / BLOG: www.puntiseguitteatre.blogspot.com

• ADREÇA: Passatge de Rocafort, 39. 08227 – Terrassa

• C.I.F.: G64542491

• NOM DE L'ESPECTACLE: 25 de gener

Obra finalista del VI Premi de Teatre Ciutat de Gandia

• GÈNERE: Tragicomèdia de 5 personatges

• AUTOR: Eloi Falguera

• DURADA: 90 minuts

• TEMPS DE MUNTATGE: 3 hores

• FITXA TÈCNICA: Si

• DOSSIER DE L'ESPECTACLE I DE LA COMPANYIA: Si

• FOTOGRAFIES: Si

• DVD: No (espectacle actualment en procés creatiu)

• SINOPSIS: Si

• OBSERVACIONS: Si





ARGUMENT: 25 de gener
Terrassa, 25 de gener de 1939. Les tropes de Franco són a punt d’entrar a la ciutat. A 
dins, un petit grup d’actors es troba en una fàbrica abandonada, on els ha citat el seu 
director. El que en principi sembla un simple comiat acabarà en un improvisat assaig 
d’una versió molt especial de El soldat fanfarró de Plaute. Un assaig de conseqüències 
imprevisibles. I és que en definitiva, cadascun d’ells es troba atrapat a la ciutat per 
motius ben diferents.

APOSTEM PER UN TEATRE IDEOLÒGIC
• Volem oferir un mirall entre la situació social i política de 1939 i l’actual.
• Entenem el teatre com un espectacle dinàmic que provoca pensament i diàleg.
• Sintetitzem conceptes locals per explicar dinàmiques universals.

US OFERIM UNA OBRA DE CONTRASTS
• La tragèdia que comporta una guerra enfront de l’evasió de l’obra còmica que assagen els personatges.
• Això es tradueix en una actuació realista enfront de la utilització d’arquetips emmascarats.

ENS AGRADA LA SUMA D’ELEMENTS
• Partir de la tradició popular per plantejar temes existencials més elevats.



CONTEXT HISTÒRIC DE L’OBRA: CATALUNYA / TERRASSA

• El tràgic final de la Batalla de l’Ebre (novembre 1938) deixa l’exèrcit republicà en un estat 
crític: esgotat, amb una flagrant manca de material bèl·lic, desmoralitzat i sense lleves de 
reforç.

• Un mes més tard (Nadal 1938) les tropes de Franco inicien la Campanya d’ocupació de 
Catalunya.

• Serà una ocupació ràpida que no trobarà excessiva resistència per part de l’exèrcit de la 
República.

• Prova d’això és que en tan sols 30 dies han ocupat mig territori i es troben a les portes de 
Terrassa i de la capital, Barcelona.

• La superioritat de l’exèrcit feixista és tan gran que moltes unitats republicanes decideixen 
enfilar el camí de l’exili sense combatre.

• El mateix succeeix amb la població civil. Els que creuen tenir alguna implicació social o política 
amb els ideals de la República emprenen també el camí de l’exili cap a França, per temor a les 
represàlies.



TERRASSA, 1939

FETS HISTÒRICS: DARRERS DIES
Terrassa és governada per la coalició sindical CNT-UGT. En el darrer any arribarà a tenir fins a 5 alcaldes 
diferents, donat que són cridats successivament al front. Des de principis de gener arriben contínuament 
refugiats (primer de zones allunyades del front de Lleida i els darrers dies de poblacions properes com 
Martorell, Olesa de Montserrat, Rubí o Vacarisses). El mateix succeeix amb els soldats ferits de guerra. 
Donat el seu nombre creixent s’han d’habilitar espais improvisats com el Casino del Comerç, el Círcol 
Egarenc o Amics de les Arts. El dia 14 de gener, l’alcalde de Terrassa Marcel·lí Sàbat s’incorpora al front i és 
rellevat per Joan Prat. El 20 de gener arriba la Brigada de Líster a la ciutat i pren el control militar. Els 
darrers dies de la Terrassa republicana la ciutat presenta un aspecte de pànic. S’escolten canonades i la 
gent no passeja pels carrers. A partir del dia 22 de gener comencen les riuades de gent per la carretera de 
Montcada i de Castellar que enfilen cap a l’exili. Van abandonant també la ciutat els càrrecs polítics i 
sindicals. El Teatre Alegria es convertirà en improvisada presó d’uns 3.000 presoners de guerra feixistes 
que les forces republicanes s’enduen en la seva retirada. El dia 23 de gener apareix l’únic exemplar del 
diari Terrassa, des d’on es fa una crida desesperada a resistir l’ocupació, cavant trinxeres i combatent.

FETS HISTÒRICS: DARRER DIA
Al matí, l’aviació italiana bombardeja Matadepera i probablement també Terrassa. La població famolenca 
assalta els magatzems de queviures de Els Campesinos, el Celler Cooperatiu, la Flequera o el dipòsit de la 
Comissió de Proveïments. Es troba gran quantitat de menjar i això indigna la gent. La nit abans els homes 
de Líster han abandonat la ciutat. Les tropes nacionals estan acampats a la Serra de Cal Poal, esperant 
l’ordre d’entrada a la ciutat. A la nit són incendiades diverses fàbriques, per exemple la Terrassa Industrial.

L’ENDEMÀ: 26 DE GENER DE 1939
Cap a les tres de la tarda, sense trobar cap mena de resistència, entren les tropes de Franco a la ciutat.



PLAUTE (254 a 184 a. de C.)
Se sap de Plaute que va escriure unes cent trenta comèdies, de les quals sols s’han conservat vint-i-una. El seu mestre 
indiscutible és Menandre. D'ell heretà una sèrie de personatges tipificats o caràcters, accentuant els seus trets peculiars. 
De jove, Plaute va ser actor dels exodi. Si esmentem aquesta activitat és per considerar que els seus anys de clown-mim
van ser d'una importància cabdal per a la seva escriptura. Plaute és un escriptor dramàtic que, per bé o per mal, coneix 
perfectament al seu públic. Sabia com, on i quan podia despertar el seu riure i aplaudiments, amb quins temes podia 
complaure, encara que aqueixos fossin desplaçats o picants. Però això no és tot. Plaute sap igualment com crear un 
espectacle. Aquest es recolza en l'estudiada distribució dels diverbia i els cantica així com en l'ocupació de la dansa en els 
cantica. Però, sobretot, aquest teatre està fet per el gest i el mim. Parts hi ha en ell en què un no sabria dir si es tracta de 
textos per al mim o de mims als quals es va afegir un text. Aquesta és la gran aportació de Plaute.

En Plaute, el gest i l'acció poden donar suport al text, doblegar, multiplicar els seus efectes, el que ens sembla totalment 
normal. Però també pot oposar-se a ell, denegar-lo. Recordem la seva milers gloriosus, aquest soldat fanfarró que 
presumeix de valent, i al qual veiem tremolar de cap a peus el menor soroll. Advertim la importància concedida per 
Plaute a l'aspecte gestual i visual del personatge. El comediògraf sembla interessat a deixar clara la seva originalitat. Jocs 
de miralls, aparicions intempestives, picaresca desbordant, complicitat entre els personatges, quid pro quo (un 
personatge es dirigeix a un altre prenent-lo per qui no és en la realitat ...). La comèdia moderna, el vodevil està ja 
plenament dibuixat a Plaute. Si a això hi afegim l'alternança entre parts cantades i recitades, entre acció i dansa, 
hauríem de reconèixer que també està present en Plaute la comèdia-ballet. Però els seus recursos escènics no influiran 
només en tot el teatre d'humor occidental. La comèdia moderna, passant per les farses medievals, la comèdia 
renaixentista i la Commedia dell'Arte, li copiaran temes, arguments i personatges. Quan en 1929 Jean Giraudoux va 
escriure la seva Amfitrió 38 (així cridat per ser, en opinió del seu autor, l'adaptació nombre trenta-vuit d'aquest mite) va 
retre homenatge al model de Plaute i ho va fer rendir als comediògrafs que abans d'ell ho havien ja adaptat: Luis de 
Camôes, Rotrou, J. Dryden, H. von Kleist ...

EL SOLDAT FANFARRÓ
El soldat fanfarró (en llatí Miles gloriosus) és una comèdia escrita pel comediògraf romà Plaute basada en una comèdia 
grega anterior, ara perduda, titulada Alazon. L'acció té lloc a Èfes, una ciutat grega a la costa de l'Àsia Menor, famosa pel 
seu temple d'Àrtemis, una de les Set Meravelles del Món Antic. El personatge principal (el soldat fanfarró) ha esdevingut 
un arquetip literari.



LA COMMEDIA DELL’ARTE
Seguint les tendències populars del mim llatí i dels jaculatori, que van tenir cert arrelament en les farses de les Sacres 
Representacions, la comèdia s'expressava cada vegada més amb el moviment, la burla i la improvisació. De la 
comèdia pastoril, van sorgir temes camperols on l'actor tenia absoluta llibertat tant per la seva interpretació com per 
adaptar els textos de les obres al seu propi llenguatge. Estem en un moment en què la literatura deixa pas a la 
improvisació escènica, dins d'una significativa tendència popular.

Per determinar l'origen de la commedia dell'arte s'ha trobat a faltar una precisa documentació. No obstant, el 
descobriment de bona quantitat de canovacci, guions o esquemes de l'acció sobre els quals improvisaven els actors -
autèntics nuclis de les obres-, va anar facilitant l'ordenació i interpretació dels primitius materials sobre els quals 
construir la gènesi d'aquestes comèdies. Alguns canovacci apareixen repetits o transformats en segles posteriors. En 
qualsevol cas, aquests materials no indiquen pures improvisacions, sinó que, de vegades, estan plens de diàlegs molt 
precisos i acabats.

En acceptar, en línies generals, que les fonts de la commedia dell'arte són al mateix teatre, una altra sèrie d'elements 
componen i matisen les primeres notícies que hi ha sobre el seu caràcter específic. Són aquests: els dibuixos que 
il·lustren vells llibrets, les escenografies i els centons trobats d'aquest període inicial. Centón és una espècie de breu 
text redactat per un actor, que conté tot un repertori de petits diàlegs, monòlegs, accions d'humor prefixades 
(lazzi), alhora que certes notes documentals i legals. El mateix Goldoni parlarà d'ells dos segles després, i de l'interès
dels que va poder confrontar en la seva joventut, gràcies a vells comediants.

Tres són les principals hipòtesis sobre la presència d’aquest gènere tan singular. La primera és la basada en l'element 
regional. Es tractaria d'una evolució de les formes populars del teatre llatí, com el mim i els jaculatori. La segona es 
recolza en l'element carnavalesc, en aquest sentit, les màscares suggeririen la procedència de la festa de Carnaval, al 
costat de les celebracions rituals que en ella concorren. La tercera vindria com a simple transformació de la comèdia 
llatina de Plaute i Terenci.

CARACTERÍSTIQUES
(1) Tipificació dialectal.
(2) Caracterització del personatge.
(3) Improvisació.



25 de gener



25 de gener

EQUIP ARTÍSTIC EQUIP  TÈCNIC

REPARTIMENT
• Sr. Gisbert, Enric Miró
• Amadeu, Carles Gutés
• Esteve, Francesc Falguera
• Avenir, Mònica Lop
• Dolors, Maria Rodríguez

DIRECCIÓ
Marc de la Torre i Eloi Falguera

Escenografia: Francesc Falguera

Vestuari: Punt i Seguit Teatre i Disfresses Barquet 

Utillatge: Punt i Seguit Teatre

Confecció del cartell: Maria Miró

Música original: Isaac Martínez

Equip tècnic d’escenari: Anna Mallada i Marina Segarra 

Llum i So: Josep Valls

AGRAÏMENTS
Pep Pla

Rafael Comas, per proporcionar-nos una còpia del diari Terrassa del 23 de gener de 1939

Casal de Barri de l’Associació de Veïns del Cementiri Vell
Manetes

Arxiu Tobella



Eloi Falguera i Vidal, autor
14/06/1976, a Sabadell

Actualment cursant la Llicenciatura d’Història a la U.A.B.
i la Menció en teoria i pràctica de la creació teatral.

AUTORIA
2012, 25 de gener (Obra finalista del VI Premi de Teatre Ciutat de Gandia).

FORMACIÓ
2013 (gener-abril) Curs de relats, dirigit per l’escriptor Josep Gòrriz, Escola el Cim (Terrassa).
2006 (abril-juny) Exercicis d'escriptura teatral, a l'Obrador de la Sala Beckett (Barcelona).
Professora: Victoria Szpunberg.

PREMIS DE LITERATURA
1995 1r Accèssit de prosa al Premi literari juvenil “Joan Mercadé”, de Castellterçol (Vallès Oriental).

ALTRES
2003  Jurat al XXIXè. Premi Ciutat de Terrassa de Teatre.



Marc de la Torre, direcció

DIRECCIÓ TEATRAL
Johnny va agafar el seu fusell, de Dalton Trumbo.
Històries de l’amor pagès, de Felip Vendrell (adaptació i direcció).
Yepeto, de Roberto Cossa.
Edmond, de David Mamet.
A palo seco (monòleg), de Carmen Martín Gayte.
La casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca (ajudant de direcció).

INTERPRETACIÓ DE TEATRE DE TEXT
Calígula, en el paper de Quèrees.
El coronel ocell, en el paper del Doctor.
La rosa, l’estel i el poeta (espectacle poètic), en el paper de El Poeta.
Asimov a escena, en el paper de Mike Donovan.
Equus, en el paper d’Alan Strang.
Un crim (monòleg), en el paper de Pere.
La venganza de Don Mendo, en el paper del Marqués de la Moncada.
L’Estació de la Disbauxa (espectacle infantil), en el paper de Roger.

FORMACIÓ ACTORAL
Llicenciat en Art Dramàtic. Especialitat en Interpretació. Institut del Teatre de Terrassa.
Curs d’Exercicis Avançats d’Escriptura Dramàtica. Amb una durada de 36 hores lectives.

Sala Beckett de Barcelona, amb Sergi Belbel, Carles Batlle i José Sanchis Sinisterra.
Stage Internazionale di Commedia dell’Arte, amb Antonio Fava (Reggio Emilia, Itàlia).



Eloi Falguera, direcció

DIRECCIÓ TEATRAL
2012, El Rei Sol, Adaptació de Le Diable Rouge d’Antoine Rault, amb la companyia Punt i Seguit Teatre, de Terrassa.

Estrenada a la Sala Maria Plans (Institut del teatre de Terrassa) el febrer del 2012.
2010, Veus les línies?, Creació pròpia, amb la companyia Punt i Seguit Teatre, de Terrassa. Estrenada a l’Auditori de la Caixa Rural de l’Alcora (Castelló), l’octubre del 2010.
2009, El Quadre, d’Eugène Ionesco, amb la companyia Punt i Seguit Teatre, de Terrassa.

Estrenada a la Sala Maria Plans (Institut del teatre de Terrassa), dins del Cicle l’Institut proposa (març del 2009) Estrena absoluta a Catalunya.
2008, El Visitant, d’Eric-Emmanuel Schmitt, amb la companyia Punt i Seguit Teatre, de Terrassa.

Estrenada a la Sala Maria Plans (Institut del teatre de Terrassa), dins del Cicle l’Institut proposa (març del 2008).
2007, La lliçó, d’Eugène Ionesco, amb la Companyia de Teatre 34 passes/ Punt i Seguit  Teatre, de Terrassa.

Estrenada a la Sala Maria Plans (Institut del teatre de Terrassa), dins del Cicle l’Institut proposa (gener del 2007).
2006, Overbooking, de Toni Cabré, amb la Companyia de Teatre 34 passes, de Terrassa. Estrenada al Teatre Alegria de Terrassa (febrer del 2006). Estrena absoluta del text.

2006, Lectura dramatitzada de contes dels germans Grimm, amb la Companyia de Teatre 34 passes, de Terrassa.
2005-06 La Caputxeta i el llop, de Josep Vallverdú, amb la Companyia de Teatre 34 passes, de Terrassa.
2004-05 Els Pastorets, de J.M. Folch i Torres, al Casal de Sant Pere de Terrassa.
2004-05 Majòrica, de Xesc Forteza, al Casal de Sant Pere de Terrassa.

PREMIS DE DIRECCIÓ TEATRAL
2007-2009 5 Premis de direcció per l’obra La lliçó.
2008-2010 10 Premis de direcció per l’obra El Visitant.
2009-2010 1 Premi de direcció per l’obra El Quadre.
2010-2011 7 Premis de direcció per l’obra Veus les línies?
2012-2013 1 Premis de direcció per l’obra El Rei Sol.

FORMACIÓ DE DIRECCIÓ TEATRAL
2007 (maig – juny)  Direcció d’escena, a La Casona, Formació i Investigació Teatral (Barcelona). Professora: Magda Puyo.
2007 (febrer – juny) La representació teatral, a la U.O.C. Professora: Laura Borràs, coordinador: Francesc Foguet. 
2007 (febrer – maig) Teatre Físic, a l’Aula de Teatre de la U.A.B. Professora: Ada Vilaró.  
2006 (juliol) Direcció escènica, a Estudis escènics El Timbal (Barcelona). Professor: Jaume Nadal.
2006 (juliol) Improvisació teatral, a Estudis escènics El Timbal (Barcelona). Professor: Josep Sàbat.
2006 (febrer – juny) Taller d’iniciació a la interpretació teatral, a l’Aula de Teatre de la U.A.B. Professora: Màrcia Cisteró. 
2005-06 (octubre – gener) Curs bàsic de teatre: entrenament actoral, a l’Aula de Teatre de la U.A.B. Professora: Ada Vilaró.
2005 (març - juny) Taller d’entrenament actoral, a Acció Teatre (Terrassa).



FITXA TÈCNICA

Espectacle de petit format,
totalment adaptable
a les mides de qualsevol espai.

ESCENOGRAFIA
Interior d’una fàbrica tèxtil abandonada. Espai escènic basat en dues columnes que formen part de 
l’eix de transmissió de la fàbrica, caixes de fusta, cadires, cistells, etc.

IL·LUMINACIÓ
Única, consistent en una il·luminació general de l’espai escènic. S’usen els filtres 204 i 205 de la marca 
LEE o equivalents (filtres que aporta la nostra companyia). També es realitza un efecte de llums, 
consistent en un lleu i progressiu efecte ataronjat per donar la sensació de passar de llum de matí a 
llum de migdia.

SONORITZACIÓ
Es requereix un reproductor de CD, informàtic o equivalent, capaç de llegir en format mp3. A més de 
les sintonies d’inici i de final d’obra, l’espectacle compta amb un efecte sonor d’un bombardeig.           
Es realitza amb els altaveus un efecte consistent en un progressiu allunyament de la caiguda de les 
bombes.



PROGRAMACIONS TEATRALS ESTABLES CONFIRMADES



DOSSIER DE PREMSA – 25 de gener



25 de gener



Punt i Seguit Teatre neix a Terrassa el gener del 2007 amb la inquietud per desenvolupar 
un teatre ideològic, de petit format i d’investigació teatral. En 6 anys d’història i 5 
espectacles, Punt i Seguit Teatre ha realitzat 145 representacions i ha rebut 150 premis, 
realitzant gires per Catalunya, el País Valencià i la Catalunya Nord.

ESPECTACLES
La lliçó, d’Eugène Ionesco, estrenada el gener del 2007 a la Sala Maria Plans de Terrassa. Mostres i Concursos d’arreu 

de Catalunya durant 2007, 2008 i 2009. Es realitzaren un total de 33 representacions, participant a 10 concursos 
i a 12 Mostres o Cicles de teatre d’arreu de Catalunya i el País Valencià, aconseguint 27 premis. En destaquen 
vuit primers premis a actor principal, tres primers premis a actriu de repartiment, tres premis a actriu principal,  
quatre premis a la direcció i haver guanyat el Concurs Valentí Velilla de Ripollet.

El Visitant, d’Eric-Emmanuel Schmitt, obra també estrenada a la Sala Maria Plans de Terrassa el març del 2008. De 
gira pels diferents concursos i mostres d’arreu de Catalunya i el País Valencià els anys 2008, 2009 i 2010, arribant 
a les 37 representacions i  participant a 14 concursos i a 11 mostres o cicles de teatre, aconseguint 58 premis. En 
destaquen haver guanyat els 5 concursos següents: Abrera, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Sant Feliu de Codines 
i el de Teatre Català de Gràcia (Barcelona).

El Quadre, d’Eugène Ionesco, també estrenat a la Sala Maria Plans de Terrassa el març de 2009. De gira per diferents 
concursos i mostres de Catalunya els anys 2009 i 2010, arribant a les 15 representacions i participant a 9 mostres 
o concursos de teatre. Fou l’estrena absoluta del text a Catalunya i en català, aconseguint 6 premis.

Veus les línies?, obra estrenada a l’Alcora (Castelló), a l’Auditori de la Caixa Rural, l’octubre de 2010. Obra actualment 
en gira per Catalunya, el País Valencià i la Catalunya Nord. De moment s’ha representat 45 vegades i s’ha 
participat a 9 concursos i a 10 mostres o cicles de teatre, aconseguint 35 premis. En destaquen haver guanyat el 
II Concurs de Teatre d’Humor de Sant Hipòlit de Voltregà i el 27è. Concurs de Teatre d’Olesa de Montserrat.

El Rei Sol, obra estrenada a la Sala Maria Plans de Terrassa el febrer de 2012. Obra actualment en gira per Catalunya i 
el País Valencià. De moment s’ha representat 15 vegades i s’ha participat a 6 concursos i a mostres o cicles de 
teatre, aconseguint 24 premis. En destaquen haver guanyat el concurs de Sant Feliu de Codines.



Per a més informació de Punt i Seguit Teatre: http://puntiseguitteatre.blogspot.com.es/
Ens trobareu també a Facebook: https://www.facebook.com/groups/194894503880517/
Enllaç a l'entrevista a Canal Terrassa: http://www.youtube.com/watch?v=OXEdeCNzWTE




