Veus Humanes
Veus Humanes és una associació cultural que neix amb
l’objectiu de promoure la cultura a través de la veu i la
paraula. Professionals del món del teatre, la ràdio i el
doblatge units per emprendre accions culturals en l’àmbit
del teatre i la ràdio, com ara la recuperació del gènere
del radioteatre o la posada en escena de textos teatrals
originals. Els projectes que Veus Humanes ha portat a
terme des de la seva creació són:
-Més enllà d’Onuf, radioteatre en directe que es va
estrenar el novembre de 2013 en el marc dels actes de la
Marató de TV3 d’aquell any. Un any després es va tornar
a representar de forma solidària a benefici de l’Associació
d’Hemiparèsia Infantil.
-Si us pregunten per què vam morir, radioteatre en
directe basat en poemes dels combatents de la Primera
Guerra Mundial, en el marc del centenari de l’inici del
conflicte. Estrenat l’octubre de 2014 als Cinemes Girona
de Barcelona. Programat a diversos festivals de poesia
arreu del territori català durant el 2015.
- Fang a les costelles, obra de teatre de Gerard Vàzquez
estrenada al Teatre Gaudí (Barcelona) el 2015.
-Radioteatre infantil per la Marató de TV3. Interpretació
en directe d’El conte de Nadal i El Rei Meló en format
radioteatre als cinemes Girona de Barcelona a benefici de
la Marató de TV3 a càrrec dels alumnes de sisè de
primària de l’escola Maristes La Immaculada. Desembre
2015.

Cia. Veus Humanes

Cansalada
cancel.lada
(Premi SGAE de Teatre 1995)

Gerard Vàzquez

Un director i un actor es disposen a assajar l’inici d’un
espectacle teatral que se suposa que serà un muntatge
grandiós basat en el llibre del Gènesi. Però l’actor sempre
té un motiu o altre per arribar tard i no entén gaire de
què va tot plegat. Un altre actor que ha de fer el paper
de Déu està il.localitzable, i el director no té gens clar
per on haurien d’anar les coses. Un cop i un altre, actor i
director es veuen obligats a assajar la mateixa escena
inicial i no aconsegueixen avançar, fins que un incident
atura el bucle...

Fermí Fernàndez és... l’ACTOR
Eduard Doncos és... el DIRECTOR
Disseny d’il.luminació DANI GENER
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RAMON HERNÀNDEZ
(Direcció)

Periodista. Actor i Director de Doblatge. Diplomat UOC en
E_Marketing i Postgrau en Community Management. Es va
formar com a actor de doblatge en el Curs de l’Associació
professional de doblatge de Catalunya (APADECA). Durant
els anys 1987-2000 va ser locutor-presentador de les
emissores de Catalunya Ràdio. Els anys 2000-2002 va
treballar com a reporter al programa Connexions de
Televisió de Catalunya. Des de l'any 1989 és actor i director
de doblatge professional, havent treballat en infinitat de
pel·lícules de cinema i televisió, sèries de televisió, dibuixos
animats, etcètera, indistintament en català i castellà. És
especialista en narració de documentals i veu corporativa
tant en català com en castellà. Darrerament ha dirigit els
espectacles de radioteatre en viu Més enllà d’Onuf
(Barcelona 2013) i Si us pregunten per què vam morir
(Barcelona, 2014) i ha co-dirigit l’obra de teatre Fang a les
costelles (Barcelona, 2015)

GERARD VÀZQUEZ
(Text i direcció)

Dramaturg, guionista y director.
Llicenciat en Psicologia per la UB.
Format com a dramaturg en els cursos impartits per José
Sanchis Sinisterra, a la sala Beckett (Barcelona) i en
diversos cursos, tallers i seminaris.
He estrenat diverses adaptacions teatrals com ara:
La strada de Federico Fellini (Barcelona,1999; Nueva York,
2011)
Un riure en la foscor de Vladimir Nabokov (Barcelona,
2000)
Bartleby de Hermann Melville (Barcelona, 2005)
i diverses obres pròpies, entre elles:
Cançons d’Alabama (Barcelona, 1998)
Cansalada cancel.lada (Tiempo de ensayo) (Barcelona
1999, Premi SGAE de Teatre 1995)
El somriure del guanyador (Barcelona 2002, Premi de
Teatre Ciutat d’Alcoi 2001)
Numbert (Pavia, 2004)
Broc Gros (Barcelona, 2004)
Uuuuh! (Barcelona, 2005, Premi Butaca al millor text
teatral 2006, i finalista en els Premios Max de las Artes
Escénicas 2007, estrenada al Teatre Nacional de Catalunya
amb direcció de Joan Font)
Quid prou quo (Barcelona, 2008)
Els antiquaris (Barcelona, 2011)

He obtingut altres premis de teatre com ara:
Premi Born de Teatre 1997 per l’obra Magma
Premi 50 Aniversari Crèdit Andorrà 2002 i Premio de la
Crítica Serra d’Or 2004 per l’obra El retratista
Premi Recull de Teatre 2004 per l’obra Quid pro quo
Coautor del guió de la pel.lícula El pallasso i el Führer
(2007), Premi Gaudí 2009 a la millor pel.lícula per a
televisió, basada en la seva obra teatral Uuuuh!
Les seves últimes obres estrenades han estat: Més enllà
d’Onuf (Barcelona, 2013) i Si us pregunten per què vam
morir (Barcelona, 2014), ambdues obres de radioteatre en
viu, i Fang a les costelles (Barcelona, 2015)
Algunes de les seves obres han estat traduïdes a l’anglès,
francès, alemany, italià, suec, serbocroata i albanès, i
produïdes a Milà, Pavia, Viterbo, Pristina (Kosovo),
Montreal, Buenos Aires, Tucumán, Estocolm i Nova York.

EDUARD DONCOS MARTÍ
(Actor, en el paper del Director).

Nascut a Barcelona l'any 1969. És actor, cantant i actor i
director de doblatge.
S’inicia en el teatre amateur a Gràcia. Comença la seva
formació musical de petit a l’Escolania de Montserrat i al
Conservatori Superior de Música de Barcelona. Ha
treballat a diversos musicals com Germans de Sang
(1994 i 2014), The Rocky Horror Show, Assassins i Per
sobre de totes les coses, al muntage teatral Fang a les
costelles, als Radioteatres Més enllà d’Onuf i Si us
pregunten per què vam morir, de Veus Humanes, i a
obres de petit format com Univers Allen i Futur. A la
televisió ha participat a les sèries Estació d'Enllaç, Sota el
signe de... Balança i a la telemovie El Retaule del
Flautista.
També ha fet teatre infantil i locucions per diversos
programes de TV3 i spots publicitaris.

FERMI FERNÀNDEZ
(Actor en el paper de l’Actor)

Nascut a Londres l'any 1963. És actor, director i guionista
de ràdio, teatre i televisió.
S'inicia en el món del teatre amb la companyia Trono
Villegas d'Oriol Grau l'any 1987. Ha treballat en
produccions dirigides per Ferran Madico, Roger Peña i
Albert Mestres, entre d'altres, i al costat de Toni Albà als
espectacles Brots i Histèria Sagrada, de gira per Catalunya
actualment. Va començar en el món de la televisió al
costat d'Alfons Arús l'any 92 i des de l'any 94 ha participat
a diversos programes d'Andreu Buenafuente a TV3, Antena
3 i La Sexta, entre moltes altres coses. Actualment és actor
als programes Polònia i Crackòvia de Televisió de
Catalunya. Va entrar al món de la ràdio a la cadena Ser
l'any 88 amb l'Andreu Buenafuente amb qui ha col·laborat
en diversos programes de la Ser i M-80. Actualment el
podem escoltar a Els Minoristes de Catalunya Ràdio i La
primera pedra de RAC1. És actor de doblatge i locutor de
programes de televisió i spots publicitaris. En l'actualitat és
la veu del programa Tocats de l'Ala de TV3.

