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SINOPSI
_______________________________________________________________

Nova York, 1938. El Tino, un noi d’origen italià, bàrman a l’hotel Plaza Park, li explica a
l'Orson Welles una història sobre un fet real que ha passat a l’hotel poc abans, el 30
d’octubre de 1938, el mateix dia que l'Orson, amb la seva companyia de teatre, va
emetre a l’emissora CBS l’adaptació de la novel.la de H.G. Wells La guerra dels móns.
Camil, un vividor de Barcelona, ha convidat la Fabiola, la seva darrera conquesta, a
acompanyar-lo a Nova York dient-li que és un empresari tèxtil i que ha de fer uns
negocis allà. En realitat el Camil és un molt bon imitador/falsificador d'alguns pintors
famosos i fa un temps va contactar amb una milionària americana, la Dora Wainstein,
coneguda col·leccionista d’art, per oferir-li un quadre. A la senyora Wainstein el Camil
li ha explicat que ha de vendre uns quadres per encàrrec del Govern de la República
Espanyola, amb la finalitat d'obtenir recursos econòmics amb què continuar fent front
a les despeses de la Guerra Civil.
Les coses no sortiran com el Camil tenia previst i la suposada invasió marciana del
programa de l'Orson Welles produirà un gir sorprenent en la situació.
Però la darrera paraula la tindrà l’Orson Welles, que es veu implicat en la història
mentre s’adreça al públic tot fent alguns trucs de màgia, una de les seves passions.

NOTES
_______________________________________________________________
Orson surt, perseguit per un ós és un espectacle que combina el teatre i el
radioteatre. Com a part de l’espectacle, assistim a la recreació en viu de la famosa
emissió radiofònica de La guerra dels móns, que va dirigir l'Orson Welles, i que es va
convertir, per la credulitat de molts oients, en un engany.
Orson surt, perseguit per un ós és un espectacle sobre allò que és fals, el frau, la
impostura, l’engany... Un tema recurrent en l'obra de l'Orson Welles: la potencialitat
artística, expressiva i comunicativa de la ficció; l’engany com a font de valor artístic.
Orson surt, perseguit per un ós és un joc escènic entre el frau i la veritat que travessa
múltiples capes. La història dels personatges pretén ser una història real que un d’ells
explica a l'Orson Welles però... ho és realment?
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Els personatges
_______________________________________________________________
-

Orson Welles, com a mag-conductor de l’espectacle i també com a personatge
Camil
Fabiola
Tino
Sra. Wainstein
3 actors de veu radiofònics que, juntament amb l’Orson Welles, recreen l’emissió
de “La guerra dels móns” i també encarnen a tres periodistes.

L’escenografia
_______________________________________________________________
L’espai escènic es divideix en dues parts:
1. Locutori d'un estudi de ràdio
2. Dependències de l’hotel:
- Avantsala d'una suite
- Saló-bar
Tot l'espai es converteix puntualment en un espai indeterminat neutre per on es mou
el personatge de l'Orson Welles quan actua en qualitat de mag-conductor.

El vestuari
_______________________________________________________________
Vestuari propi dels anys 30 del segle XX. El personatge de l'Orson Welles canvia d'un
vestit amb abric o capa i barret quan actua com a conductor de l’espectacle, a camisa i
elàstics quan intervé a l'emissió de radioteatre.
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El personal artístic (per ordre alfabètic)
_______________________________________________________________

Oscar Bosch (Camil)

Ha treballat, entre d’altres, en les següents produccions teatrals:
Les Males Persones (Parking d'Hivern) / Al Vostre Gust (Parking Shakespeare) / Eduard
II (Parking d'Hivern) / Molt Soroll per Res (Parking Shakespeare) / Romeu i Julieta
(Teatre Akademia) / Rojo o Negro (Círcol Maldà) / Nit de Reis (Parking Shakespeare)
/Desiertos (Almeria Teatre - La Trama) / Pell de Mercuri (Fabra i Coats - Parking
d'Hivern) / Homes Atrets (Can Gassol - Vincles Cia de Dansa) / Treballs d'Amor perduts
(Parking Shakespeare) / El Viejo Vecindario (Periféricos Peregrinos) / Play Mamet
(Periféricos Peregrinos & L’Especifica) / Somni d’una nit d’estiu (Parking Shakespeare) /
5 Tipos de Silencio (Riereta – L’Específica) / El Retrat de Dorian Gray (Teatre del Raval)
/ Família (L’Específica) / El temps de Planck (Teatre Estudi IT) / La Comèdia dels Errors
(Parking Shakespeare) / Quasi, Maine (Plataforma l’Específica) / ASUFRE! (Capitol,
Tantarantana, – Dei Furbi) / L’Amanciment de la Fúria (Parking Shakespeare) / Ha
estat un any dolent pels beneits (Teatre Lliure, s. Fabià Puigserver) / Homes de
SHAKESPEARE (Tantarantana – Cia. Dei Furbi) / Hospital Genital (Teatreneu –
LaDrogueriaTeatre) / L’illa dels esclaus (Biblioteca de Cat.– Dei Furbi) / Tocata i Fuga
(Teatre Regina – Dei Furbi) / Divertimento! (Espai Brossa – Dei Furbi) / Scherzo (Espai
Brossa – Dei Furbi) / An Italian Strow Hat (Barn Theater, Londres).
Ha treballat també com a actor en diverses pel.lícules i sèries de televisió.
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Ramon Canals (Actor emissió de ràdio)
Badaloní militant, es forma com a actor en el Círcol Catòlic de Badalona i amplia la seva
formació a Itàlia amb Francesco Gigliotti, maestro en la Bottega Teatrale di Vittorio
Gassman. Més endavant començarà a compaginar la interpretació amb el doblatge
gràcies al seu pas per Ràdio Premià de Mar i Ràdio Manresa. Posteriorment passa a
formar part de la companyia Les Troianes on presenta el monòleg Motzarella y
Gorgonzola de Víctor Mora al Teatre Artenbrut i amb qui gestiona l’Espai Insòlit.
Després d’interpretar El retaule del Flautista amb direcció de J. Lluis Bozzo (1998)
funda la companyia Basecinc amb qui estrena Aquesta nit tanquem (direcció Lluís
Marco, 2002) al Teatre Zorrilla i La cantant Calba (Dir. Ruth Bellido, 2003), premi a la
Mostra de Teatre Breu de BCN i temporada al Teatre Tantarantana (2004). També
treballa amb Esteve Polls (Las Segarrianes, 2003 i Jugant amb Molière, 2005) al Mercat
de les Flors, amb Ferran Madico (Don Juan Tenorio, 2009) i amb Guillem Clua (Gust de
cendra, 2014). Per TV3 realitza diverses col·laboracions a Poblenou, Secrets de família,
Estació d´enllaç, El joc de viure i Laberint d´Ombres. El 2013 roda el llargmetratge
Asmodexia de Marc Carreté. Ha participat com a actor en el muntatge Fang a les
costelles de la Cia. Veus Humanes (Teatre Gaudí, 2015).

Eduard Doncos (Orson Welles)
És actor, cantant i actor i director de doblatge.
Es va iniciar en el teatre amateur a Gràcia. De petit comença la seva formació musical a
l’Escolania de Montserrat i al Conservatori Superior de Música de Barcelona. Ha
treballat en diversos musicals com Germans de Sang (1994 i 2014), The Rocky Horror
Show, Assassins i Per sobre de totes les coses. En obres de petit format com Univers
Allen i Futur. En televisió ha participat en les sèries Estació d'Enllaç, Sota el signe de...
Balança i en la telemovie El Retaule del Flautista. També ha fet teatre infantil i ha fet
locucions de programes de TV3 i d'spots publicitaris. Més recentment ha participat als
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espectacles de radioteatre Més enllà d’Onuf i Si us pregunten per què vam morir, i ha
protagonitzat els muntatges teatrals Fang a les costelles (Teatre Gaudí, 2015) i
Cansalada Cance.lada (Versus Teatre, 2016).

Xus Estruch (Sra. Wainstein)
Graduada en interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona i llicenciada en Història
de l'Art per la Universitat de Barcelona. Com a feines més representatives: Barat i viu,
xata (La Peixatera). Direcció: Al Víctor (companyia pròpia). Glups!!. Direcció: J.Ll. Bozzo
(Dagoll-Dagom). David, rei. Direcció: E. Flores (GAT de l'Hospitalet). El Ring. Direcció: J.
Alvarez. Territori privilegiat. Direcció: J. Ra-Alui (companyia pròpia). No et vesteixis per
sopar. Direcció: R. Reguant (Focus). Lluna de mel a Oregon. Direcció: A. Alivert
(companyia pròpia). El bisco. Direcció: J.A. Ortega (La Bohèmia Teatre). Diàlegs de
cortesanes. Direcció: P. Sagristà (Tantarantana Teatre). Tango. Direcció: G. Tompa
(Sitges Teatre Internacional - Teatre Lliure). Melosa fel. Direcció M. Dueso (Sala
Muntaner). Paraules en penombra de G. Suarez. Direcció: Carles Alberola. Companyia :
Albena Teatre. Ran del camí d’ A. Txékhov. Direcció: Joan Castells. Producció : Teatre
Nacional de Catalunya El pati d’E. Vilanova. Direcció: Pep Anton Gómez. Companyia:
Teatre Lliure. El seu darrer treball ha estat El cant de la sirena de M.Veiga. Al món del
music-hall treballant un any com a “vedette” còmica a El Molino. L’experiència viscuda
en aquest singular local va ser aprofitada posteriorment per la creació i direcció de
Cómeme el coco, negro (La Cubana). Dels seus treballs en cinema destaquen Jalea real
de Carles Mira, La radio folla de Francesc Bellmunt, La teta i la lluna de Bigas Luna,
Inconscientes de Joaquim Oristrell, i Fuerte Apache de Jaume Mateu Adrober. Ha
participat en una bona part dels programes televisius fets a Catalunya a l'època
pre-"culebrón", programes com ara No passa res amb La Trinca o Teveo de noche amb
Comediants. Per la seva interpretació a Melosa fel ha estat guardonada amb el
Memorial Margarida Xirgu 2000, a la millor interpretació femenina de la temporada.
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Toni Forteza (Actor emissió de ràdio)

Actor dedicat professionalment al doblatge. Amb diverses intervencions a les sèries de
TV3: L’avi Bernat, Estació d’enllaç, Poble Nou, Nissaga de poder, Laberint d’ombres i el
Cor de la ciutat.
En teatre ha participat en els muntatges del Centre d'Arts Escèniques de Badalona:
Nits, Un dia, La Sra. Florentina i el seu amor Homer, el Ventall, Mare coratge i El bon
doctor.

Ramon Hernàndez (Actor emissió de ràdio i direcció)
Periodista. Actor i Director de Doblatge. Diplomat UOC en E_Marketing i Postgrau en
Community Management. 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; ha participat en infinitat de pel·lícules de cinema i televisió,
sèries de televisió, dibuixos animats, etcètera, indistintament en català i castellà. És
membre fundador de l'Associació Cultural Veus Humanes, amb qui ha dirigit els
radioteatres en directe "Més enllà d'Onuf" (2013) i "Si us pregunten per què vam
morir" (2014) i ha co-dirigit les obres de teatre "Fang a les costelles", al Teatre Gaudí
(2015) i "Cansalada Cancel·lada", al Versus Teatre (2016).
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Eva Lluch (Fabiola)
Periodista, locutora i actriu de doblatge. Llicenciada en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Durant 10 anys va treballar com a conductora i
realitzadora de programes a les emissores de Catalunya Ràdio. Des de l'any 1989 és
actriu de doblatge professional indistintament en castellà i en català, i ha participat en
el doblatge de pel·lícules de cinema i tv, sèries de tv, documentals, dibuixos animats...
És la veu corporativa del canal Súper 3 de Televisió de Catalunya. És membre
fundadora de l'Associació Cultural Veus Humanes, amb qui ha participat als
radioteatres en directe "Més enllà d'Onuf" (2013) i "Si us pregunten per què vam
morir" (2014).

Carles Pulido (Tino)
Neix a Igualada a l’any 1993, comença a estudiar interpretació amb 19 anys a l’Escuela
de Arte Dramático y Cine de Barcelona (EADRA). Un any més tard, comença la seva
formació com a actor de teatre musical a la mateixa escola, on participa en les
produccions semi professionals Els Miserables i Oliver!, i en diversos projectes
universitaris cinematogràfics. Recentment ha participat a la pel.lícula El secreto de
Angelina sota la direcció d'Isaias San Martin i al muntatge teatral Fang a les costelles
(Teatre Gaudí, 2015), amb la Cia. Veus Humanes.
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Gerard Vàzquez (Dramatúrgia i direcció)
Dramaturg i guionista. Es va formar com a dramaturg en els cursos impartits per José
Sanchis Sinisterra a la sala Beckett de Barcelona. Ha estrenat diverses adaptacions
teatrals com ara La strada de Federico Fellini (1999), Un riure en la foscor de Vladimir
Nabokov (2000), Bartleby d’Hermann Melville (2005) i diverses obres pròpies, entre
elles: Cançons d’Alabama (1998), Cansalada Cancel.lada (1999, Premi SGAE de Teatre
1995), El somriure del guanyador (2002, Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 2001), Numbert
(2004), Broc Gros (2004), Uuuuh! (2005, Premi Butaca al millor text teatral 2006, i
finalista al Premi Max de les Arts Escèniques 2007, estrenada al Teatre Nacional de
Catalunya dintre del projecte T6), Quid prou quo (2008) i Els Antiquaris (2011). Ha
obtingut altres premis de teatre com ara el Premi Born de Teatre 1997 per l’obra
Magma, el Premi 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2002 i Premi de la Crítica Serra d’Or
2004 al millor text per l’obra El retratista, i el Premi Recull de Teatre 2004 per l’obra
Quid pro quo. És coautor del guió de la pel.lícula El pallasso i el Führer (2007), produïda
per Benecé i Televisió de Catalunya, basada en la seva obra teatral Uuuuh!, Premi
Gaudí 2009 a la millor pel.lícula per a televisió. Darrerament ha escrit els espectacles
de radioteatre Més enllà d’Onuf (2013) i Si us pregunten per què vam morir (2014-15), i
co-dirigit els muntatges teatrals Fang a les costelles (Teatre Gaudí) i Cansalada
Cance.lada (Versus Teatre).
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Companyia i Producció executiva
_______________________________________________________________________

Veus Humanes és un col·lectiu de professionals de la locució i el doblatge, la realització
radiofònica, el muntatge musical, la tècnica de so, el teatre i la dramatúrgia que han
format un equip per a la creació i representació en viu d’espectacles de teatre i
radioteatre, on la paraula i el so són els elements essencials.

VEUS HUMANES ha posat en escena els següents espectacles:
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