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INTRODUCCIÓ
L'ànima del bus, l’espectacle que us presentem, recull l’interès de la proposta del GREC 
d’acostar el Festival a d’altres barris de la ciutat. 
No tenim cap dubte que la història que expliquem a través d’un actor i un músic acostarà el 
transport públic metropolità de Barcelona a l'usuari i a l'espectador, més enllà de la relació 
convencional que puguin tenir habitualment. Crearà amb ell un vincle d'afectivitat, en tant 
que compartirà experiències viscudes, teatrals, fantàstiques i nous universos. 
L'espectacle vol endinsar-ne en noves maneres de relacionar públic-ciutat-teatre, tal i com el 
GREC planteja fer enguany.
I estem convençuts que L'ànima del bus és un espectacle diferent on hi tenen cabuda les 
històries universals i alhora concretes dels viatgers. Per això creiem fermament en la 
possibilitat que aquest projecte que us presentem tingui vida més enllà del GREC i la nostra 
ciutat, amb la possibilitat de poder exportar-lo a d’altres ciutats i festivals de teatre i arts 
escèniques de la nostra geografia.
Volem fer aquest viatge i que ens hi acompanyeu. Nosaltres som els passatgers d’un viatge 
que s’inicia tot just ara.
Un trajecte íntim, una crònica sentimental de la nostra ciutat i la seva gent.

L’ÀNIMA DEL BUS
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L’ÀNIMA DEL BUS

Un barri.
Vides alienes que pugem a un autobús que no sabem on ens durà. 
Lluny o a prop, no sabem si arribarà a moure’s o si tornarà a la mateixa parada, ignorant que els 
principis no tenen res a veure amb els finals.
Sota l’aparent tranquilitat d’un curt viatge per la caòtica ciutat, un trajecte habitual que ens porta de 
casa a la feina, o de la feina a casa... podem veure la incomoditat, la incapacitat de relacionar-nos 
amb els altres passatgers, cercant l’aïllament. 
L’Autobús arrenca i es deixa endur pel ritme frenètic de la ciutat, per la cadència dels semàfors, pel 
anar i venir dels transeunts... El trajecte és ple de mirades fugitives cap a l’exterior, ben protegits 
pels vidres de la carrosseria... Els passatgers encaparrats en els nostres assumptes, problemes i 
disquisicions. Molt probablement és moment de fer balanç...del dia, de l’any, o potser de la vida que 
portem. 
De tant en tant, potser algun somriure, una conversa aïllada, i de sobte, el silenci. El silenci pervertit 
pel soroll del motor. 
Com si es tractés de la barca de Caront, que conduïa als difunts al Regne de Hades, mentre la ciutat 
es precipita cap a l’abisme, l’Autobús s’atura en un lloc inhòspit. 
Perquè a la ciutat també hi ha llocs sense vida. Espais aparentment morts, abandonats a la seva sort, 
com els seus habitants.
I allí potser es respira la vida.
L’atzar disposa que pugin dos individus que amaguen la seva identitat real. Tothom els necessita...I a 
ells sí que els mirem, i els escoltem i els somriem... I tota aquesta atenció a través de la paraula, el 
gest, la música, l’emoció i l’humor, ens permet gaudir del plaer d’observar, d’escoltar les històries 
anònimes que es couen dia a dia, a cada seient, a cada racó del transport públic, sense que els 
passatgers hagin de dissimular la mirada curiosa, ni amagar-se darrera la lectura del diari, del 
telèfon mòbil o aïllar-nos amb els reproductors de música. 
Amb el bitllet a la mà l'única certesa que tenim és que... 
Ara som aquí. 
El temps s’ha aturat. 
Ja no cal anar enlloc.
I res tornarà a ser igual quan l’endemà pugem novament a un autobús. 
Perquè a partir d’avui ens acompanyaran sempre.

SINOPSI
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L’ÀNIMA DEL BUS

EL PROJECTE
El projecte neix fa dos anys a partir d’una idea de l’actor Jordi Martínez i el director i 
dramaturg Martí Torras per fer un espectacle dalt d’un autobús. 

Enguany, amb la complicitat de Carles Manrique, de la productora Velvet Events, el músic 
Pep Pascual i el dramaturg i director Marc Artigau, comencen a posar fil a l’agulla després de 
veure l’interès que va mostrar el nou director del Festival Grec, Ramon Simó, per fer un 
espectacle itinerant que acostés als barris el Festival d’estiu i que alhora, servís de 
plataforma de difusió per a TMB. 

Jordi Martínez i Pep Pascual, dos intèrprets de sobrada experiència interactuen amb el 
públic, a través de la paraula, el gest, la música i els sorolls, i també amb el tercer 
personatge d’aquest espectacle: L’autobús, aprofitant totes les possibilitats que un espai no 
convencional com aquest, ens permet per fer teatre.

Jordi Martínez és l’actor que servirà els textos convidant a l’espectador a viatjar per aquest 
món imaginatiu, oníric, a mig camí entre allò que és real i el que és fantàstic valent-se de la 
seva gran versatilitat com a actor, la seva presència escènica, la seva innata connexió amb el 
públic i la interacció amb la música en directe. 

Pep Pascual, improvisarà desde el seu racó, estàndars de jazz amb el seus saxo i clarinet, 
creant la banda sonora dels relats, jugant amb melodies, sons varis i d’altres sorolls 
provinents de les seves inseparables joguines sonores.

La proximitat de l’espectador amb els dos intèrprets propiciarà un clima d’intimitat i 
complicitat que ajudarà a establir una relació molt propera.  
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L’ÀNIMA DEL BUS

L’AUTOBUS El principal personatge d’aquest espectacle és, sens 
dubte, l’autobus, que exercirà com a tal, i alhora 
d’espai teatral itinerant. 
Depenent de la capacitat del vehicle, hi encabiríem 
més o menys passatgers, sempre amb la intenció que 
puguin veure el muntatge el màxim d’espectadors 
possibles amb la millor comoditat.
També hem de tenir en compte la necessitat d’un 
mínim espai al llarg de la plataforma perquè l’actor i 
músic es puguin moure per l’espai amb relativa 
comoditat per tal d’arribar a ser el més propers amb el 
públic. 
L’espectacle tindrà una durada aproximada de 1h. 10 
minuts, seguint aquest protocol:

-Recollida del públic en un centre cívic d’un barri de 
Barcelona.

-Recorregut fins a un espai aïllat de la zona. Durant el 
recorregut pujaran els dos intèrprets, de manera que 
hi haurà una o dues parades durant aquest curt 
trajecte que en cap cas, superarà els 5-10 minuts.

-Aturada en aquest espai aïllat, on l’espectacle 
pròpiament dit, començarà. La durada d’aquest 
espectacle serà aproximadament de 55 minuts. 

-Un cop acabat, l’autobus tornaria als espectadors al 
Centre cívic.

El GREC té previst programar dues funcions per dia, 
durant les següents dates del mes de juliol, en horaris 
aproximats de 19h. i 21h. subjectes a la lluminositat 
del bus, del capvespre i del lloc on es faci l’actuació. 

5, 6, 7, 8 //12, 13, 14, 15 // 19, 20, 21, 22 // 26, 27, 
28 i 29 de Juliol

Els Centres cívics així com els espais desitjats per fer 
l’espectacle depenen encara dels permisos pertinents i 
la viabilitat de que es puguin dur a terme en les dates 
assignades. Un cop es concreti tot a través del GREC 
podrem definir millor aquests recorreguts, que cada 
setmana es farien en un barri diferent. Presentem 
unes possibles rutes per quatre barris de Barcelona: 
Horta, Sant Andreu, Sants i Poble Nou.
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L’ÀNIMA DEL BUS

ELS QUATRE BARRIS

Els barris que proposem són els següents:

BARRI D’HORTA
Inici de l’espectacle al Centre Cívic d’Horta

Aturada a les Cotxeres de TMB.

Cotxeres de TMB
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BARRI DE SANT ANDREU
Inici de l’espectacle al Centre Cívic de Sant Andreu.

Aturada a la Fàbrica de creació Fabra i Coats.

Fabra i Coats



! 9

BARRI DE SANTS
Inici de l’espectacle al Centre Cívic de Sants.

Aturada a Can Batlló.

Can Batlló
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BARRI DE POBLE NOU
Inici de l’espectacle al Centre Cívic Can Felipa de Poble Nou.

Aturada a Palo Alto. Carrer dels Pellaires.

Aturada alternativa Zona Fòrum.

Palo Alto
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                  JORDI MARTÍNEZ
Actor nascut a Barcelona amb una llarga trajectòria en la escena catalana i nacional. 
Comença a treballar en el Grup d'Estudis Teatrals d'Horta (G.E.T.H.) l’any 1977 i a partir 
d’aquí participa en diferents muntatges de companyies tan reconegudes com Els Joglars 
(Olimpic Men Movement); Els Comediants (El llibre de les bèsties); Monty & Cia ( Utopista, 
Klowns, Clàssics ), on desenvolupa la seva altra faceta de  pallasso; Compañía Paco Morán 
(La extraña pareja, Muerte accidental de un anarquista) i la Compañía Lluís  Homar ( Hamlet ), 
entre d’altres. També va fundar la cia. Vendetta, exercint d’actor i director.
Habitual en els repartiments del Teatre Nacional de Catalunya i d’altres teatres públics i 
privats de Barcelona, ha treballat amb directors com  George Lavaudant (El Misantrop, 
Coriolà); Sergi Belbel (Primera Plana, Forasters ); Joan Font (Uuuuh!!!) Premio Butaca al 
Millor Actor; Ramon Simó ( Les troianes, Calígula, Fuenteovejuna, Arcàdia…); Magda Puyo 
( Temps Real, Antílops ), Carles Alfaro (Ròmul el gran,…); Rafel Duran ( El coronel ocell,…) i 
Pep Pla ( L’home, la bèstia i la virtut,…). 
Darrerament ha participat en espectacles  de Julio Manrique (L’arquitecte); Oriol Broggi 
( Hamlet, Questi fantasmi, Luces de Bohemia); Ramon Simó ( Petita feina per a pallasso vell ) y 
Roser Batalla ( Un roure ).
Actor mediàtic, reconegut pels seus personatges en sèries tan populars de TV3 como 
Kubala, Moreno i Manchón; Ventdelpla; Secrets de família; Nissaga de poder; Estació d’enllaç… i 
en àmbit nacional: Gavilanes, Carvallo, Hay alguien ahí…També ha desenvolupat la seva 
carrera en el món del cinema: El Payaso y el Führer (Eduard Cortés), Mi dieta mediterránea 
(Joaquim Oristrell) i Ens veiem demà i Working Class ( Xavier Berraondo).

CURRÍCULUM
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Músic i compositor, nascut a La Palma de Cervelló.
Saxofonista, Clarinetista i sorollista, alterna els gèneres de la música popular amb sons 
convenci-o-casionals, amb instruments fabricats artesanalment per ell o amb objectes 
para-musicals dels que sap extreure’n el so adeqüat durant els concerts.
Composa música per a teatre, dansa, televisió, titelles, màgia, audiovisuals, pallas sos i 
d’altres gèneres del món de l’espectacle.
Entre aquests projectes destaquen la música composada per a la Inauguració i cloenda  
dels Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona, per al Desè aniversari de TV3 y per a las 
companyies de Marta Carrasco, Rosa Novell,  Zotal Teatre, Teatre de l’Estenedor, Cia. 
Ínfima La Puça, entre d’altres.
Com  a intèrpret participa activament en concerts i gravacions de tot tipus de música: 
Sinfònica ,Grups de Cambra , Contemporània, Rock , Jazz , Cantautor , Fusió ,Salsa, 
Sardanes i d’altres mússiques folclòriques.
És un col·laborador habitual del músic Pascal Comelade, amb qui sol anar de gira, així 
com d’espectacles de Pep Bou.
A banda presenta el seu propi espectacle: Souvenir Orquestra.

CURRÍCULUM  PEP PASCUAL 
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                             MARTÍ  TORRAS
Nascut a Barcelona és Llicenciat en  Direcció escènica i Dramatúrgia per l’ Institut del 
Teatre de Barcelona  i en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.
Darrerament ha escrit i dirigit El retorn de Jerôme LaVoix (un concert teatralitzat) el cabaret 
Enchanté per a la companyia Divinas i Prime time, un espectacle que es va estrenar al 
Teatre Lliure, co-escrit amb Paula Blanco i dirigit per ell mateix, que es podrà veure a la 
Sala Muntaner durant les mateixes dates del GREC.
També ha escrit i dirigit d’altres textos com Chocolat, també per a la companyia Divinas (un 
concert de música swing teatralitzat);  El somni de Zyriab  (espectacle de Flamenco per a 
tots els  públics), Autoretrat III (Premi a la Mostra de teatre  de Barcelona 2006 i Premi Teatre 
Breu d'Humanitats de la UPF ), La nit dels bandolers amb Pau Miró i  Xatrac amb Marc 
Artigau.
A banda ha dirigit diversos espectacles entre els que destaquen A prop, de Marc Artigau, El 
coronel ocell de Hristo Boytchev, La història del Soldat d'Stravinsky i Ramuz i L'esvoranc de 
Josep M. Miró i signat la co-dramatúrgia de Julieta & Romeo, GREC 2011.
Ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya, al Teatre Lliure i d’altres teatres privats  com a 
ajudant de direcció habitual de Ramon Simó o Magda Puyo. També ha treballat amb Marc 
Martínez, Miquel Górriz, Pau Miró y Jordi Prat i Coll.
Fundador de la cia. Clownx teatre, d’espectacles per a tots els  públics (dramaturg, 
escenògraf i actor-clown) va guanyar dos Premis Xarxa i dos Premis de la Caixa de 
Sabadell, amb els seus espectacles Ot, el Quixot (1998 ) i Willy (2002).
Director d’actors i direcció artística de la sèrie  infantil Fadapaca guardonada amb el Premi 
al millor programa infantil de l’ Academia de Televisión  (2009).
També ha signat guions i la direcció artística de videoclips d’artistes com Muchachito 
Bombo Infierno, Peret, G-5 (Kiko Veneno, Delinqüentes, Tomasito i Muchachito) i ha 
treballat en la posada en escena de concerts de La Pegatina o Marc Parrot.
Compagina la seva feina com a director i dramaturg amb les de  speaker i presentador 
d’events, cantant, escenògraf, il·lustrador , pintor i caricaturista.

CURRÍCULUM
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Nascut a Barcelona, és llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre 
de Barcelona.
Com  autor ha estrenat Ushuaia (Premi Ciutat de Sagunt 2008 i Accèssit Marqués de 
Bradomín 2008) al Teatre Estudi de l’Institut del Teatre, T'estimem tant, Grace a la Nau 

Ivanow, Catalan Buffalo a l'Espai Lliure del Teatre Lliure i també ha guanyat el X Premi Boira 
de Vic amb l’obra Els gorgs. Dins el cicle “El juliol a la cuina” a la biblioteca Bonnemaison 
del Festival Grec de Barcelona (2010) va estrenar L'estona que vaig ser poema i l'assaig 
obert a Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure A una nena nua llepa-li la pell llepa-li la pell  a 

una nena nua. 

Amb Les sense ànima ha guanyat el Premi Ciutat de Sagunt 2009 i el Premi Ramon Vinyes 
2009. Formigues ha estat Premi Lluís Solà 2011. I Caixes, el seu darrer text, ha guanyat el 
Premi Talúries de Teatre 2011 i Accèssit Marqués de Bradomín 2011.
Com  a dramaturg ha treballat amb Xicu Masó a De soledats i  silencis, espectacle basat en 
els contes de Mercè Rodoreda, Xatrac amb Martí Torras, amb Catherine Allard, escrivint i 

dirigint la presentació al Gran Teatre del Liceu de la companyia IT dansa, i la companyia 
Semperoper Ballet. A més, amb Josep Maria Miró ha escrit Eva i  Adam: el darrer gènesi, M3 i 
ha traduït F3dra (Sala Beckett) i L'ombra al meu costat (TNC) de Marilia Samper.
Ha estat ajudant de direcció de Xavier Albertí, Jordi Prat i Coll i Pau Miró entre  d’altres; i ha 
dirigit Marc i Paula, Zèppelin i Tibidabo de Cristina Clemente.

En poesia ha publicat Primers Auxilis XVIII Premi Grabriel Ferrater per a joves poetes, 
Vermella Premi Martí Dot 2007, Escuma negra (o tres pensaments en veu alta) XVIII Premi de 
poesia de les lletres catalanes del Vallès Oriental, Desvermella'm Premi Joan Duch per a 
joves escriptors i Desterrats Premi Josep Maria Ribelles.
Col·labora diàriament – escrivint un conte- al programa de Catalunya Ràdio El club de la 
mitjanit.

CURRÍCULUM

MARC ARTIGAU 


