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Presentació
Teatre de l’Enjòlit neix com a companyia l’any 2007. Durant 
tot aquest temps hem apostat per un teatre de fort contingut 
social, lligat amb l’actualitat i obertament polític. A través de les 
nostres obres volem reivindicar un teatre crític amb el present 
però sempre a través de l’humor. Les nostres obres no han 
estat exemptes de polèmica, però en tot cas, ocupen un espai 
necessari com a teatre de denúncia i sàtira política.

Ara ens plantegem un nou repte: Un espectacle sobre les 
matemàtiques. A través de la història de l’últim teorema 
de Fermat, volem transmetre l’amor per la ciència, el repte 
apassionant d’enfrontar-se a un enigma i, en definitiva, 
descobrir un món que sovint se’ns presenta com hermètic 
però que amaga una enorme bellesa.

La història d’El Misteri de Fermat està irremeiablement 
unida a la història de les matemàtiques. No només parla dels 
principis de les matemàtiques, sinó que parla de com són 
els matemàtics i què els inspira. El nostre objectiu és acostar 
al públic jove a aquest món. A més, la història de l’últim 
teorema de Fermat porta unida una trama de valor, enganys, 
trucs i tragèdia que va involucrar als herois més grans de les 
matemàtiques.

L’últim teorema de Fermat té els seus orígens en les 
matemàtiques de l’antiga Grècia, per tant connecta els 
fonaments matemàtics creats per Pitàgores amb la història 
personal d’Andrew Wiles i la seva lluita per trobar la solució al 
problema de Fermat.
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1.1

Amb aquestes paraules Pierre de Fermat va plantejar 
un problema que ha obsessionat als matemàtics durant 
segles. El seu teorema semblava prou senzill perquè el 
resolgués un nen. Però es va resistir a les ments més 
lúcides. Van ser necessaris més de tres-cents anys fins 
que un matemàtic anglès, Andrew Wiles, va desxifrar 
el misteri el 1995. Wiles havia somniat en demostrar el 
teorema quan el va llegir a la seva infància. Després de 
dies i nits d’infatigable treball i de nombrosos fracassos 
i decepcions va aconseguir trobar la solució.

La història de l’últim teorema de Fermat gira 
al voltant de la recerca d’una demostració 
perduda.

He trobat una demostració absolutament 
meravellosa, però el marge d’aquest full
és massa estret per incloure-la...
Pierre de Fermat (1601-1665)

De què va 
El Misteri 
de Fermat?
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Què passaria si agafem el teorema de Pitàgores 
X 2 + Y 2 = Z 2 i l’elevem a 3 o a 4 o a 5…?

La història gira al voltant d’un teorema matemàtic elaborat 
per Pierre de Fermat, un jutge francès del segle XVII 
aficionat a les matemàtiques. Sorprenentment, els seus 
amplis matemàtics provenien d’un sol llibre L’ Aritmètica 
de Diofant. Amb un sol llibre va ser capaç d’elaborar 
teoremes que van fascinar als matemàtics contemporanis 
de la seva època com Pascal o Descartes.

Fermat estava estudiant L’ Aritmètica, concretament el 
capítol dedicat al Teorema de Pitàgores, quan de sobte, 
en un moment de sobtada inspiració es va preguntar: 

En lloc de considerar l’equació X 2 + Y  2 =  Z  2  Fermat va dir: 

I llavors ens diu que no existeix cap solució per l’equació  
X n + Y n = Z n  quan n és major que 2. I així ho va deixar 
escrit en el marge de L’ Aritmètica en una anotació que el 
faria immortal: 

Fermat va morir sense revelar la seva prova i, a partir 
d’aquí, els matemàtics més importants de totes les 
èpoques han intentat resoldre l’enigma, sense èxit. Fins 
que va arribar Wiles.

Suposem que canviem els quadrats, suposem que 
canviem el 2 pel 3, pel 4, pel 5... o per qualsevol 
nombre més gran que 2. Què passaria?

1.2
La trama

“He trobat una demostració absolutament 
meravellosa, però el marge d’aquest full és 
massa estret per incloure-la...
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A nivell escènic l’element audiovisual  
prendrà una gran importància. Sobre 
les dues cares dels dos panells s’hi 
projectaran imatges durant el transcurs 
de tot l’espectacle. Aquestes imatges 
serviran per ajudar a entendre els 
conceptes matemàtics que hi apareguin, a 
la vegada que completaran el que estigui 
passant a escena. 

L’element visual ajudarà a entendre 
de manera ràpida molts conceptes 
matemàtics, però també aportarà 
una capa més de significat, a través 
d’imatges suggerents que completaran el 
joc dels actors.

1.3
La posada en escena
El Misteri de Fermat  està pensada 
per a quatre actors i un escenari buit. 
A través d’escenes curtes i constants 
salts temporals, els quatre actors 
representaran un total de 25 personatges, 
tots reals, tots històrics. Per a facilitar 
aquests constants canvis de personatge, 
els actors serà a  escena durant tota l’obra 
i els canvis de rol es faran a la vista dels 
espectadors.

Al fons de l’escenari hi haurà dos panells 
giratoris capaços de girar 360 graus. 
Cada un d’aquests panells té unes 
dimensions de 2 metres d’alt i 2’40 
metres de llarg i seran de color blanc. 
Per una cara, els panells ens remetran 
a una biblioteca i per l’altra, hi haurà 
dues pissarres; els actors les utilitzaran 
per escriure-hi formules i conceptes que 
apareixeran durant l’obra.
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L’objectiu d’aquesta obra és deixar constància d’uns fets reals, 
per això tots els personatges que apareixen han existit. D’aquesta 
manera tenim l’oportunitat de descobrir la figura d’alguns dels grans 
matemàtics més importants de tots els temps.

És el personatge que dóna títol a l’obra, ell és l’autor 
del teorema que donarà origen a la història. Neix el 20 
d’agost de 1601 a la ciutat de Beaumont-de-Lomagne, 
al Sud-est de França. Es va fer funcionari i va anar 
ascendint ràpidament i el 1631 obté una plaça de 
magistrat a la cort superior de justícia de Toulouse. 
Fermat es va dedicar al llarg de la seva vida a realitzar les 
seves funcions amb eficàcia i sense cridar l’atenció sobre 
la seva persona. No tenia grans aspiracions polítiques. 
Va dedicar tota la seva energia a les matemàtiques. Va 
ser un autèntic acadèmic aficionat, “El príncep dels 
aficionats”.      

Aquest personatge no apareixerà mai a l’obra, però 
constantment es parlarà d’ell i la seva ombra estarà 
present fins a l’escena final. Ja de per si, Pierre de Fermat 
va ser un personatge misteriós que sempre va intentar 
fugir de l’exposició pública i el reconeixement. El fet 
que no aparegui a l’obra en cap moment i que només el 
coneguem pel que expliquen els altres personatges, fa 
que es reforci la seva figura misteriosa.

Pierre
de Fermat

1.4
Els personatges



Filòsof, matemàtic, físic, teòleg i escriptor 
francès. Va néixer a Clermont-Ferrand 
el 19 de juny del 1623 en una família 
noble, considerat un dels personatges 
més brillants de la saviesa occidental i 
probablement l’únic que ocupa llocs de 
primera línia en els manuals de totes 
les disciplines que conreà. Juntament 
amb Pierre de Fermat van formular la 
teoria matemàtica de la probabilitat que 
ha arribat a ser de gran importància en 
estadística, matemàtiques i ciències 
socials, així com un element fonamental 
en els càlculs de la física teòrica moderna. 
A París, va formar part junt amb el pare 
Marin Marsenne i René Descartes de la 
primera Acadèmia dedicada a l’estudi de 
les matemàtiques.

Blaise 
Pascal

René
Descartes
Va ser un important filòsof racionalista 
francès del segle XVII, també conegut 
per les seves obres de matemàtiques. És 
considerat el pare de la filosofia moderna. 
En els seus anys d’universitat va fer 
amistat amb Marin Marsenne, d’aquesta 
relació junt amb la d’altres matemàtics de 
l’època, va donar lloc a París, la creació 
de la primera Acadèmia de les Ciències 
centrada en l’estudi de les matemàtiques. 
Les seves aportacions en el camp de les 
matemàtiques van estar centrades en 
l’estudi de la geometria.

Filòsof i matemàtic francès, jesuïta i 
amic íntim de Descartes. A principis del 
segle XVII, el món de les matemàtiques 
estava envoltat d’un gran secretisme, 
els matemàtics eren considerats éssers 
estranys que intentaven mantenir els seus 
descobriments en secret per tenir la fama 
de ser les úniques persones capaces de 
resoldre determinats problemes. El pare 
Marin Mersenne va voler lluitar contra tot 
aquell secretisme i va intentar convèncer 
als matemàtics sobre la necessitat i els 
beneficis d’intercanviar les idees entre 
ells. Va organitzar trobades regulars 
i el seu grup va constituir el nucli de 
l’Acadèmia Francesa.

Marin 
Mersenne

Leonhard
Euler
Va néixer a Basilea el 1707. És considerat un 
dels matemàtics més brillants de la història 
i el més important del segle XVIII. Creia que 
els matemàtics perdien el temps resolent 
enigmes inútils i va aplicar les matemàtiques 
al món físic. Ho va calcular tot. Des de tot el 
relacionat amb el càlcul de les òrbites dels 
planetes fins a les trajectòries de les bales de 
canó. Les potències europees volien aplicar 
les matemàtiques per resoldre problemes 
pràctics però no estaven interessades a 
aplicar-les per resoldre conceptes esotèrics i 
abstractes. Competien entre elles per captar 
les ments més destacades. Això va fer que 
Euler acabés treballant a Rússia sota el 
mandat de Catalina la Gran. Va ser la primera 
persona que va fer un important avenç en el 
càlcul de l’últim teorema de Fermat.
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Neix a París el 1776, és una de les 
primeres matemàtiques franceses 
autodidactes. A l’edat de tretze anys 
descobreix la seva passió per les 
matemàtiques, però en aquella època 
una dona no podia cursar estudis 
superiors. Gràcies a la seva valentia va 
adoptar la identitat de senyor 
Le Blanc, un antic alumne de l’Ecole 
Polytechniche. Per aquest motiu i sota 
la identitat del senyor Le Blanc va fer 
que li enviessin apunts i problemes. 
D’aquesta manera es va poder convertir 
en un dels genis matemàtics més 
importants del seu temps. Una de les 
seves contribucions majors a la teoria 
dels nombres és de força  importància, 
ja que permet reduir el nombre de 
solucions del teorema de Fermat.

Sophie 
Germain

Carl Friederich
Gauss
Matemàtic i científic alemany, nascut el 
1777, va fer descobertes significatives 
en molts camps, incloent-hi la teoria de 
nombres. Gauss ha tingut una influència 
destacable en molts camps de la 
matemàtica i de la ciència, i se’l considera 
un dels matemàtics més influents de 
la història. De les matemàtiques en 
deia que eren “la reina de les ciències”. 
Va mantenir correspondència amb 
Sophie Germain compartint tota mena 
d’inquietuds i descobertes matemàtiques, 
però la Sophie sempre va mantenir la 
identitat de senyor Le Blanc. No va ser 
fins al final de la seva vida que Gauss 
va descobrir l’autèntica identitat de 
la Sophie. En saber-ho va demanar 
a la universitat de Göttingen que li 
atorguessin un títol honorífic.

Matemàtic alemany nascut el 1810. A 
partir dels avenços que s’havia fet al 
darrer teorema de Fermat, van aparèixer 
un seguit de matemàtics que deien que 
posseïen la prova definitiva. Kummer els 
va desacreditar. Per mitjà d’una brillant 
demostració lògica matemàtica, Kummer 
va donar un cop molt fort a tota una 
generació de matemàtics que havien 
assaborit la possibilitat de resoldre el 
problema més difícil del món. Tots els 
intents havien acabat fracassant.

Ernst
Kummer

Yukata Taniyama
Goro Shimura
Aquests dos matemàtics japonesos es 
van conèixer quan el Japó es recuperava 
del terrible cop que va patir durant la 
segona Guerra Mundial. La seva formació 
acadèmica va ser autodidacte a causa 
de la guerra i quan es van conèixer 
estaven a la universitat. L’ambient que 
els rodejava era de total pessimisme 
però van aconseguir sobreposar-se i, 
gràcies a la seva passió per aprendre, van 
començar a estudiar nous camps de les 
matemàtiques. Van ser els autors de la 
hipòtesi Taniyama-Shimura, una hipòtesi 
que serà clau en la història perquè 
la persona que resolgués la hipòtesi 
Taniyama-Shimura, demostraria a la 
vegada l’últim teorema de Fermat.

Teatre de l’Enjòlit
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Matemàtic anglès que va aconseguir la prova definitiva 
de l’últim teorema de Fermat el 1995. Tot i que tenia 
més de 40 anys quan ho va aconseguir, havia passat els 
últims set treballant en absolut secret, intentant resoldre 
el gran problema de les matemàtiques.

Mentre l’esperit intrèpid dels matemàtics que entraven 
a la mitjana edat s’anava esmorteint, Andrew Wiles 
aconseguia grans progressos inventant tècniques i 
noves eines amb les quals demostraria el teorema. 
La seva decisió de treballar en absolut secret i aïllat 
de tothom va ser una estratègia molt arriscada i, a més, 
inèdita en el món de les matemàtiques.

Aquest any 2016 ha guanyat la medalla Abel, l’equivalent 
al Nobel de les matemàtiques per la demostració del 
teorema de Fermat.

Andrew
Wiles

Teatre de l’Enjòlit
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1.5
Fitxa
artística

Text i direcció
Albert Alemany

Actors
Elies Barberà, Jenny Beacraft, Arnau Marín i 
Marta Montiel

Moviment
Antonella d’Ascenzi

Disseny de vídeo
Paula Bosch

Disseny de llum
Joan Graner

Disseny de so
Jordi Dalmau 

Escenografia i Vestuari
Sarah Bernardy

Producció
Laura Regàs
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Un dels grans valors d’El Misteri de Fermat és la seva 
voluntat pedagògica. Més enllà de l’entreteniment, 
busca ensenyar; que el públic, a més de passar una 
bona estona, torni a casa amb la sensació d’haver après 
quelcom de nou.

L’obra no es limita a donar a conèixer la història dels 
matemàtics més importants de tots els temps. Ens 
rebel·la, també, una sèrie de conceptes matemàtics 
desconeguts per molta gent. La voluntat d’aquest 
espectacle és explicar aquests conceptes de manera 
didàctica i amena, presentant-los de manera assequible 
al públic general i sense entorpir, en cap moment, el 
ritme de la narració.

Teorema de Pitàgores
L’últim teorema de Fermat sembla tan senzill perquè es 
basa en una part de les matemàtiques que tots podem 
recordar, el teorema de Pitàgores. Es tracta d’un 
teorema bàsic que tot escolar està obligat a aprendre.

El que resulta fascinant d’aquest teorema és que, tot i la 
seva aparent senzillesa, va trigar tres-cents anys a ser 
provat. 

Un dels objectius de l’obra és que l’espectador entengui 
aquest teorema.
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Origen del càlcul 
de probabilitats
Un altre aspecte matemàtic que apareix a l’obra és 
l’origen del càlcul de probabilitats, concepte que resultarà 
molt familiar a tots aquells que cursin o hagin cursat 
estudis secundaris. L’espectador descobrirà en quines 
circumstàncies es va produir i que Fermat va ser un dels 
seus impulsors.

¿Qué es un teorema
matemàtic?
A l’obra també s’explica, què és un teorema matemàtic 
i quina diferència hi ha entre un teorema matemàtic i 
una hipòtesi científica. Això ens permet entendre que un 
teorema ha de revelar una veritat essencial de la relació 
entre números. 

Un teorema pot servir de trampolí per generar una multitud 
de teoremes addicionals, i inclús, pot inspirar noves 
branques de les matemàtiques. Els matemàtics utilitzen els 
teoremes per crear-ne de nous, per això, abans d’utilitzar-
los, cada teorema ha de ser demostrat amb un absolut 
rigor perquè en cas contrari les conseqüències podrien ser 
desastroses.

Altres conceptes
matemàtics
Altres conceptes matemàtics que apareixen a l’obra són: 
• El concepte de l’infinit i els nombres primers.
• La factorització unívoca.
• L’aritmètica dels rellotges.
• Què és el que mou als matemàtics a fer matemàtiques?

A la segona part de l’obra, on s’explica com l’Andrew Wiles 
va arribar a la resolució de l’últim teorema de Fermat, 
s’esmenten conceptes matemàtics que necessiten un 
coneixement profund de la matèria. En cap cas l’objectiu de 
l’obra és explicar aquests conceptes i només s’esmenten 
perquè el públic en tingui constància.
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3.1
A qui s’adreça
El Misteri 
de Fermat? 
El Misteri de Fermat està irremeiablement 
unida a la història de les matemàtiques. 
I és que no només ens parla d’alguns dels 
seus principis fonamentals, sinó també de 
com són els matemàtics i què els inspira.

El nostre objectiu és acostar aquest món 
al públic a través d’una història real plena 
de valor, enganys, trucs i tragèdia que 
va involucrar als herois més grans de les 
matemàtiques.

L’obra té una clara intenció pedagògica: 
que el públic, tot connectat amb la trama 
i els seus personatges, aprengui nous 
conceptes matemàtics i quedi fascinat per 
aquesta ciència.

És per això que l’obra va destinada, 
principalment, a dos tipus de públics:

Estudiants d’ESO i 
Batxillerat 
Perquè els permetrà aprofundir en els 
seus coneixements matemàtics i alhora 
coneixeran una història apassionant.

Persones interessades
en la ciència?
També interessarà a un públic de totes 
les edats amb inquietuds científiques 
perquè els permetrà enriquir els seus 
coneixements en aquesta matèria d’una 
manera totalment nova: a través de l’art.
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El Misteri de Fermat  és un espectacle 
amb una clara vocació divulgativa, 
especialment (encara que no    
exclusivament) dirigit a un públic juvenil. 

Donada la naturalesa de la història 
que presenta, així com els continguts 
pedagògics que conté, creiem que és una 
proposta ideal per a un perfil d’espectador 
en edat escolar, preferentment alumnes 
d’ESO i Batxillerat. No en va, el principal 
objectiu d’aquest espectacle, compartit 
tant per centres educatius com per entitats 
relacionades, és el de transmetre l’amor 
per la ciència. Però no és fàcil. I és que 
aquest segueix essent un camp adobat de 
prejudicis, titllat injustament i massa sovint 
d’avorrit i massa complicat; idees, totes 
elles, que cal combatre.

Es decideix ubicar El Misteri de Fermat 
dins el marc de les sortides acadèmiques, 
programant l’espectacle en horari lectiu 

per facilitar-ne la visita de les escoles. A 
més, i sense oblidar que la nostra proposta 
és també vàlida per a un espectre de 
població més ampli, com veurem més 
endavant, es programaran passes de l’obra 
un dia a la setmana en horari nocturn.

Tornant al nostre principal públic objectiu, 
observem que els adolescents són 
consumidors per iniciativa pròpia de 
productes consolidats al mainstream i 
per iniciativa de tercers, especialment 
relacionada amb els centres d’ensenyança.  
Tenint en compte el nostre pressupost 
i la nostra limitada capacitat d’arribar al 
nostre target a través del mass media, 
hem considerat més adequat concentrar 
els nostres esforços comunicatius en les 
estructures que més pes tenen en les 
seves vides: l’escola i la família. D’aquesta 
manera ens farem visibles indirectament 
en un segment de la població (adults) 
que a priori podria no mostrar interès en 
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3.2
Estratègia 
i Pla de
comunicació
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l’espectacle per considerar que no és una 
proposta per a ells.

D’aquesta manera i en un sol moviment, 
guanyem dos segments de la població:  
          
· Professors d’escoles de secundària. 
Ens interessen perquè:

· Poden organitzar sortides escolars.

· Poden recomanar l’espectacle entre els 
seus alumnes.

· Poden recomanar l’espectacle entre el 
seu cercle relacional més proper.

· Pares d’adolescents involucrats 
activament en l’educació dels seus 
fills, que sovint forment part d’AMAPAs 
(Associacions  de Mares i Pares 
d’Alumnes). Ens interessen perquè:

· Són un col·lectiu implicat en l’educació 
dels seus fills, que no dubtarà en 
organitzar una sortida si consideren que 
pot ser d’interès. 

· Són potencials prescriptors, 
principalment entre família i amics, i 
entre els docents dels seus respectius 
centres educatius.

Professors de 
secundària
Per a promocionar l’espectacle entre 
aquest col·lectiu disposem, dins l’àmbit 
català, del suport en la difusió del CESIRE-
CREAMAT (Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya), un centre 
de recursos per ensenyar i aprendre 
matemàtiques, la finalitat del qual és la de 

facilitar recursos educatius als centres 
docents i al professorat de les diferents 
etapes educatives no universitàries.

Per a aquesta primera temporada 
en cartell hem ideat una campanya 
d’emailing destinada a responsables 
del departament de matemàtiques dels 
diferents centres educatius de secundària 
de Barcelona i rodalies que està tenint 
molt bona acollida.

Per a consolidar la difusió de la proposta 
des d’un canal diferent, i conscients 
que existeix una comunitat docent 
especialment activa organitzada en 
entitats específiques, hem començat 
a establir contacte amb les diferents 
associacions de professors de 
matemàtiques presents al territori català. 
A més, estem en contacte directe amb 
FEEMCAT, federació que reuneix a les 
cinc associacions més importants de 
Catalunya, amb qui volem arribar a un 
acord de col·laboració per a:

·  Difondre el nostre espectacle a 
través dels seus principals canals de 
comunicació: revista impresa Noubiaix, 
pàgina web i butlletins.

·  Programar El Misteri de Fermat dins 
el marc de les activitats/jornades que 
aquesta federació organitza.
 

De cara a pròximes temporades, i amb 
la mirada posada al mercat nacional, 
buscarem el suport de COMCIRED i 
DIVULGAMAT, ambdós portals i punts 
de trobada per a l’intercanvi d’informació 
i recursos dels membres de les xarxes de 
divulgació i comunicació.
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Ampas
Utilitzarem una estratègia similar a 
l’anteriorment citada. Aquí comptem amb 
el suport de FAPAC i FAPAES Catalunya 
que, a través de les seves webs i butlletins, 
promocionaran l’espectacle entre les 
associacions de pares i mares que 
representen. Buscaríem la col·laboració 
de CEAPA en una segona fase del 
projecte, a escala nacional.

Més enllà
de les aules
Tot i que El Misteri de Fermat és 
un espectacle dirigit a estudiants de 
Secundària i Batxillerat, i que tenim clar 
que els nostres esforços comunicatius 
han de centrar-se majoritàriament en 
els equips docents i AMPAs, també 
considerem que té potencial per atraure 
a un segment de població més ampli.  I 
no ens agradaria renunciar-hi. 

Tant la temàtica que s’hi tracta com la 
mateixa trama, tenen molts elements que 
poden resultar interessants a part del gran 
públic, especialment a aquell que, d’una 
manera o d’una altra, és o se sent proper 
al món científic.

Seguint una segmentació segons benefici 
buscat (recompensa), i basant-nos en el 
plaer intel·lectual, emoció i diversió que 
ofereix l’espectacle, trobem els següents 
targets secundaris:

·  Aficionats a les matemàtiques i/o a la 
ciència en general

·  Professionals de les matemàtiques 
com professors, investigadors, 
estudiants de cicles superiors, etc.

Davant la impossibilitat de dirigir-nos a 
aquest públic de manera individual, hem 
decidit abordar-lo com a col·lectiu. Per 
això hem localitzat els principals canals 
de comunicació d’aquesta comunitat, 
i hem decidit aprofitar-los perquè, 
de forma proactiva, donin a conèixer 
l’espectacle. És a dir, prescindim de 
publicitat convencional basada en anuncis 
(siguin TV, ràdio o internet), i ens servim 
d’aparicions, mencions i/o referencies 
a canals específics de divulgació 
científica per a donar visibilitat a 
l’espectacle i crear expectativa. 

Aquesta estratègia ens ofereix dos 
objectius importants:

·  La difusió anirà a càrrec de tercers 
considerats qualificats per la comunitat, 
afegint valor i un plus de credibilitat al 
producte. 

·  Ens ofereix cobertura a escala 
nacional, el que resulta ideal per a 
començar a crear expectativa fora de 
Catalunya, on tenim posada la vista de 
cara a pròximes temporades.

A més, i aprofitant la multitud de fires i 
jornades matemàtiques que s’organitzen 
a tot el territori espanyol, tenim la intenció 
de col·laborar amb l’organització d’alguns 
d’aquests esdeveniments per portar-hi el 
nostre espectacle: BCNspiracy (amb qui 
ja hem tancat la participació en la pròxima 
edició), Naukas, La Feria de la Ciencia o 
Desgranando Ciencia, entre d’altres.



Som molt conscients del valor universal que té aquesta 
obra i l’enorme interès que pot despertar en els 
estudiants d’ESO, Batxillerat o persones amb un interès 
per la ciència. A més, Teatre de l’Enjòlit garanteix un 
tipus de treball interpretatiu intens, viu, enèrgic i que 
connecta de manera molt directa amb l’espectador. 
Això fa que oferim un producte de qualitat i avalat per la 
crítica i els espectadors. També ho avalen els premis que 
hem rebut, com el Premi Crítica Serra d’Or 2015 i el fet 
de tenir una clara projecció internacional, el nostre darrer 
espectacle titulat 99% va ser una coproducció entre 
Teatre de l’Enjòlit, el Teatre Nacional de Luxemburg i el 
Teatre Excelsior d’Itàlia.

Per portar a bon port aquest projecte contem amb la col.
laboració d’altres entitats científiques que ens ajudaran 
a acostar als espectadors aquesta forma diferent 
d’interpretar i comunicar la ciència. Els nostres socis són:

• La mandarina de Newton: Una empresa 
especialitzada en organitzar tallers, xerrades i 
activitats al voltant de la ciència.

• El Museu de les matemàtiques de Catalunya.
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Fortaleses 
del projecte



El Misteri de Fermat és un espectacle que pot anar
molt més enllà d’una obra de teatre. El seu caràcter 
pedagògic atorga a l’obra unes possibilitats que 
traspassen els límits de l’escenari. Amb la col.laboració
del Museu de les Matemàtiques de Catalunya 
i la Mandarina de Newton, volem oferir al públic 
la possibilitat de deixar-se endur per una gran obra, però 
també volem que El Misteri de Fermat sigui un espai
per la descoberta, per desenvolupar la curiositat i cultivar 
el coneixement.

Per fer-ho possible volem treballar sobre els següents punts:

Tallers per estudiants
On es pugui aprofundir en els diferents aspectes 
matemàtics de l’obra. Aquests tallers estaran dissenyats 
a partir de jocs matemàtics i tindran un caràcter lúdic i 
participatiu.

Activitats transdisciplinàries
Que ofereixin la possibilitat d’unir el món de la ciència 
amb el món del teatre a través de tallers impartits pels 
mateixos actors de l’obra, on puguem acostar-nos a 
la ciència d’una manera artística i creativa. Treballant 
aspectes científics a partir de la nostra imaginació, el 
nostre cos i la nostra veu.

3.4
Una experiència
més enllà del teatre

Teatre de l’Enjòlit
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Teatre de l’Enjòlit és una companyia d’actors que neix 
l’any 2007 com a grup de treball i experimentació a 
l’Institut del Teatre. 

Després de la seva primera obra Potser Somniar 
(Premi Adrià Gual 2007 de l’Institut del Teatre) el 
seu recorregut ha anat definint la seva línia: teatre 
compromès amb l’actualitat, feroçment crític, punyent 
i enèrgic. Per aquest motiu el 2015 ha guanyat el Premi 
de la Crítica Serra d’Or.  I és precisament aquest 
compromís el que els ha dut a crear fórmules noves 
per apropar-se a l’espectador i fer-l’en partícip: format 
experimental de càpsula a l’obra En la Primavera 
perpètua (2007); assajos oberts a l’obra Corrüptia (2010); 
taquilla inversa i prèvies per a associacions de persones 
amb risc exclusió social a l’obra Si no ens paguen, no 
paguem! (2013); curs d’interpretació durant els assajos 
treballant les escenes de l’obra El setè Cel (2014); 
cursos de formació teatral permanent (reben la beca 
internacional Grundtvig) a Itàlia, Luxemburg i Barcelona 
per a persones sense formació teatral, a l’atur i sense 
estudis superiors, per a la creació de la dramatúrgia de 
l’obra 99% (2015). 

Teatre de l’Enjòlit ha girat per Catalunya, País Valencià, 
Illes balears, Luxemburg i Itàlia. Reconeixements com 
premis, crítiques, beques i sobretot escrits d’espectadors 
han permès que aquesta companyia segueixi lluitant per 
mantenir-se enjòlit per sobre de tots els obstacles.

4.1
Trajectòria



2017
• Realpolitik, dirigit per Carles 

Fernàndez Giua. Estrenat a La Planeta, 
Girona, fent temporada a La Seca 
Espai Brossa.

2016
• Realpolitik, amb text d’Elies Barberà 

i Carles Fernàndez Giua i projecte 
de Teatre de l’Enjòlit, és finalista del 
Premi Quim Masó.

2015
• Teatre de l’Enjòlit rep el Premi Crítica 

«Serra d’Or» com a aportació més 
interessant de 2014 «Per l’aposta en 
els vostres muntatges per un teatre 
polític de forta càrrega social, que 
reivindica la necessitat d’un teatre 
compromès amb el seu temps». 

• 99% es representa a Reggello, La 
Toscana (Itàlia).

• 99% es representa al Teatre Akadèmia 
de Barcelona.

• 99%, d’Elies Barberà i Ian De Toffoli, 
dirigida per Anne Simon. Estrena i 
representacions a les ciutats d’Esch i 
Luxemburg (Luxemburg). 

2014
• Taller Grundvitg sobre dramatúrgia 

impartit per Elies Barberà i Ian De 
Toffoli a Barcelona.

• Taller Grundvitg sobre interpretació 
impartit per Arnau Marín a Reggello, 
Itàlia.

• El setè Cel, de Caryl Churchill,       
dirigit per Glòria Balañà. Estrena a                 
La Planeta, Girona, fent temporada     
a la Sala Beckett

• Teatre de l’Enjòlit engega el projecte 
internacional de formació Grundvitg, 
junt amb la companyia ILL d’Esch 
(Luxemburg) i el Teatro Excelsior de 
Reggello (Itàlia).

2013
• Si no ens paguen, no paguem!, de 

Dario Fo, dirigit per Carles Fernàndez 
Giua. Estrena i temporada a Teatre 
Tantarantana. Gira per Catalunya, 
Palma de Mallorca i València.

2012
• Paella amb Botifarra, espectacle de 

creació a partir de textos i cançons 
de cultura popular i gastronòmica. 
Amb Pep Gimeno Botifarra, Marcel 
Casellas i Carles Belda. Dramatúrgia 
d’Elies Barberà i Iban Beltran. Dirigit 
per Iban Beltran.

Teatre de l’Enjòlit
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2011
• Corrüptia, una regió de l’Est, fa 

temporada al Teatre Tantarantana 
de Barcelona. Gira pel País Valencià i 
Mallorca. Segona temporada al Teatre 
Capitol. 

2010
• Corrüptia, una regió de l’Est, de Jose 

Lluís Fitó, dirigit per Carles Fernàndez 
Giua. Estrena a Festival Lola.

2009
• L’últim vol, de Pedro Montalbán. 

Lectura dramatitzada del text 
guanyador del Premi de Teatre Breu 
Inicia’t de Badalona. 30 de març. 
Teatre Zorrilla de Badalona. 

• En la Primavera perpètua. Teatre del 
Raval. Dins la 14a Mostra de Teatre 
de Barcelona. Espectacle finalista del 
premi del públic.

2008
• En la Primavera perpètua, d’Elies 

Barberà. Estrena Festival Lola 
d’Esparreguera. ÀREATangent, 
Barcelona.

2007
• Potser somniar... Espectacle a partir 

de textos de Shakespeare i Txèkhov, 
dirigit per Anna Estrada. Estrena 
al Teatre Laboratori de l’Institut del 
Teatre de Vic. Festival. 

2006
• Després d’un any funcionant com a 

Grup de Treball de Recerca Actoral 
a l’Institut del Teatre de Barcelona, 
el Grup és convidat a mostrar el seu 
treball a l’Scuola Europea per l’Arte 
dell’Attore a San Miniato (la Toscana, 
Itàlia).  El Grup decideix formar 
la companyia Teatre de l’Enjòlit, i 
treballar en el seu primer espectacle 
teatral: Potser somniar...  



Albert
Alemany
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat 
d’Interpretació a l’Institut del Teatre, 
Barcelona. Imparteix classes 
d’interpretació a l’Escola de Teatre 
Memory.

Ha participat en els següents 
espectacles de Teatre de l’Enjòlit: Potser 
somniar..., En la Primavera perpètua, 
Corrüptia, Si no ens paguen, no paguem!,  
El setè cel i 99%. I també en: Now the field 
is open, dir. Eleonora Herder (Teatre Lliure 
’12). Bastards, d’Empar López, dir. Cristina 
Raventós (Teatre del Raval, ’12). Cadira, 
d’Edward Bond dir. Moisés Maicas (Sala 
Muntaner, ‘11). You’re pretty and I’m 
drunk, d’Elena Tornero dir. Marilia Samper 
(Teatre Lliure ‘11). La nit just abans 
dels boscos, de B.M. Koltès, dir. Albert 
Massana (I.T., ‘10). Un dia. Mirall trencat, 
de M. Rodoreda, dir. Ricard Salvat (Teatre 
Borràs, ‘09). La Paradise band de Cristina 
Clemente, dir. Mercè Vila. (Teatre Lliure, 
‘08). Els residents, de Lucía Carballal, (I.T., 
‘08). Pippi Langstrum d’Astrid Lindgren 
(Teatre Poliorama i de gira per Espanya). 
No dormim de Katrin Rögla, dir. Christine 
Schmutz. (Sala Obrador) In Arcadia vixisti 
de R. L. Stevenson, dir. Llàtzer Garcia 
(Teatre Llantiol). 

A televisió ha participat a La Riera, sèrie 
TV3, fent el personatge de Josep. Ull per 

4.2
Currículums

ull mini-sèrie, coproducció TV3 i TVE. Els 
diaris de Pascal, sèrie de TV3, en el paper 
protagonista de Pascal. Un amor clar-
obscur, de Jesús Garay, pel·lícula de TV3.

Elies
Barberà
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat 
d’Interpretació a l’Institut del Teatre, 
Barcelona i llicenciat en Filosofia per la 
Universitat de València. 

Com  a actor ha  participat  en els 
següents espectacles de Teatre  de  
l’Enjòlit: Potser  somniar…,  Corrüptia,  
Paella  amb  Botifarra, Si  no  ens  paguen,  
no paguem!, El setè cel i 99%. 

Ha participat en tots els muntatges de la 
Companyia La Soga:  Tres Vint-i-set  (‘07), 
Seguretat (‘08), Stereo (‘09), Primaris (‘10) 
i Tornem després de la publicitat (‘12). I 
també en: El casament d’en Terregada, 
dir. Joan Castells (TNC, ‘09), Nit de Reis, 
amb Parking Shakespeare (‘13), Entremès 
de dos estudiants, dir. Iban Beltran (‘09), 
Músiques de l’Holocaust, amb el Brossa 
Quartet de Corda. Un altre Wittgenstein, 
si us plau, text i dir. Albert  Mestres (‘09).  
Jazz a les fosques, amb Ignasi Terraza 
Trio, dir. Iban Beltran (‘08).  Apocalipsi 
Live, text i dir. Raquel Tomàs. Barcellona 
alla moda i La danserie de l’Arxiduc, amb 
l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí. 
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Apocalipsi Live, text i dir. Raquel Tomàs. 
Barcellona alla moda i La danserie 
de l’Arxiduc, amb l’orquestra barroca 
Vespres d’Arnadí. La torna de la Torna, 
text i dir. Albert Boadella (‘05-06). 

Com a dramaturg ha escrit En la 
Primavera perpètua, i coescrit la 
dramatúrgia de Paella amb Botifarra i el 
text 99%. 

Jenny
Beacraft
Formació a SITI Company amb Anne 
Bogart a Nova York. Ecole Philippe Gaulier 
de Londres i París. Llicenciada en Art 
Dramàtic, especialitat d’Interpretació Car-
negie Mellon University EEUU.

Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha 
actuat en Corrüptia, Si no ens paguen, no 
paguem!, El setè cel i 99%.

Com a actriu també ha participat en 
Late: a cowboy song, dir. Linda Bonvini 
(Teatre National du Luxembourg ’12),  El 
cuarto de las mujeres LD,  dir Iñaki Garz 
(l’Obrador, Sala Beckett ‘12), Canto  por  la  
muerte  de  Lili  Tofler,  dir.  Iñaki Garz  (C. 
Maldà  ’12),  Peanuts,  dir.  Jill  Christophe 
(Teatre National du Luxembourg ’11),  
L’envers du décor  (Teatre National 
Kosovo ’09),  Closer, dir.  James  Giblin  
(Teatre  Riereta,  ‘08),  Rosencranz  
and  Guildenstern  are  dead,  dir  Zack  
Davis (Piccolo  Theatre,  Chicago  ‘07),  
Argonautika,  de  Mary  Zimmerman,  
dir.  Mary  Zimmerman (Lookingglass  
Theater  ‘06),  A  midsummer  nights  
dream,  dir.  Ralph  Lanes  (Ivanhoe  ’06), 
Museum, dir. Michael Graham (Chicago 
Cultural Center, ‘06),  Tis pity she’s a 
whore, dir. James Palmer  (Red  Tape  
‘05),  Hamlet,  dir.  Brian  Crowe  (New  

Jersey  Shakespeare  Theatre  ‘03),  A 
midsummer nights dream,  dir.  Bonnie 
Monte  (New Jersey Shakespeare Theatre 
‘03),  Twelfth night,  dir.  Bruce  Turk  
(New  Jersey  Shakespeare  Theatre  ‘03)    
Scientific  Shorts,  dir  S.  Caden Hethorne  
(New  York  Stage  Ensemble  ’02)  i  The  
misanthrope,  adaptació  Timothy  Mooney 
(Stage Two, ’99).

Cinema: DD Hollywood, Bigas Luna, 
Cosmética dir. Igor Biddau, Una lágrima 
dir. Miguel Arjona, Malefactor dir. Courtney 
Kraft,  Suite dir. Anna Diaz, Making the Man 
dir. John Susman.

Arnau
Marín
Formació a SITI Company amb Anne Bogart 
a Nova York. Ecole Philippe Gaulier de 
Londres i París. Estudis d’interpretació a La 
Casona. L’Institut del Teatre de Barcelona.

Com a membre de Teatre de l’Enjòlit 
ha participat en Potser somniar…,  En la 
Primavera  perpètua,  Corrüptia, Si no ens 
paguen, no paguem!, El setè cel i 99%. 

També  ha  participat  en:  Escola  de  
gossos,  dir.  Juan  Ibañez  (Ivanow  ’12),  
Molt soroll per res, dir Oriol Tarrasón 
(Teatre Regina ‘12), Canto por la muerte de 
Lili Tofler, dir. Iñaki Garz (C. Maldà ’12), El 
casament d’en Terregada, dir. Joan Catsells 
(TNC  ’09),  L’últim vol, dir. Elies Barberà (T. 
Zorrilla ’09), Els mots de Yorick, de Palau 
i Fabre, dir. Iñaki Gartz (Espai Brossa, 
‘08),  Els  residents,  de  Lucía  Carballal,  
(Institut  del  Teatre,  ‘08), Les  aventures 
d’en Massagran,  dir.  Joan Castells  (TNC  
‘06),  El misantrop,  de Moliere, dir.  Oriol 
Broggi  (Biblioteca Catalunya  ‘05),  Estimada  
Helena  Serguèievna,  de  L.  Razumoskaia,  



Teatre de l’Enjòlit

29LA COMPANYIA  |  CURRÍCULUMS

Teatre de l’Enjòlit: Potser somniar…,       
En la Primavera  perpètua,  Corrüptia, 
Paella amb Botifarra, Si no ens paguen, 
no paguem!, El setè cel i 99%. 

Ha format part de la companyia La Soga 
i ha actuat en tots els seus muntatges: 
Tornem després de la publicitat (‘12), 
Primaris (‘10), Stereo (‘09), Seguretat (’08) i 
Tres Vint-i-set (‘07).

Com actriu també ha participat a: Els 
Residents, de Lucía Carballal (2008). 
Souvenirs d’Egotisme, dir. i dramatúrgia 
Ferran Dordal (‘07). Faust ce moi, dir. i 
dramatúrgia Ferran Dordal (‘07). Matant 
Hores, de odrigo Garcia, dir. Elies Barberà 
(‘06). Le Bayon, de Víctor Muñoz i Raquel 
Tomàs. Dir. Iban Beltran (2006-2007). To the 
Happy Few. Dir. Ferran Dordal (2006-2007). 
In Arcadia vixisti, dramatúrgia i direcció, 
Llàtzer Garcia (2006-2007). Tsansa/Tsansa, 
dramatúrgia i direcció, Ferran Dordal (‘05).

Antonella
d’Ascenzi

Antonella D’Ascenzi (Italia), intèrpret, 
creadora i docent de dança i teatre, 
comença la seva trajectòria artística al 
1995, estudiant amb Gabriele Ciaccia de 
la cia. Teatro dei Colori. Al 1999 funda la 
companyia Residui Teatro a Roma, on 
treballa fins al 2009. 

Al 2007 guanya el primer premi de 
“Escritura teatral FARA NUME” amb el 
monòleg “Almas 5.17” del qual n’és també 
intèrpet. 

Com a actriu, performer i ballarina, ha 
participat en diversos espectacles dirigits 
per diferents directors - Paolo Vignolo, 
Luis Ibar (Cartaphilus Teatro, México), 
Claudia Sorace (Índex Muta Imago – 

dir.  Ever  Blanchet  (Versus ’03),  Machinal,  
dir.  Elena  Mäni  (The  White  Bear,  London  
’02),  M.  Bovary,  dramatúrgia  i  dir. Glòria 
Balañà  (Artenbrut ‘02),  El Tartuf,  de 
Moliere, dir.  Oriol Broggi (Versus Teatre 
‘00), Jordi Dandin,  de  Moliere,  dir.  Oriol  
Broggi  (Artenbrut  ‘99),  Hamlet,  dir.  Arnau  
Marín  i  Victoria Nicuesa (Convent de Sant 
Agustí ’99) i  Macbeth,  de Shakespeare, 
dramatúrgia  i dir.  La Fura dels Baus i Xicu 
Masó (Teatre de Salt ’97). 

Ha dirigit: Piccola Città, Antigone, Mein 
Kampf, La casa di Bernarda Alba i Sogno 
di una notte di mezza estate amb  La 
Compagnia dell’Orsa  a Reggelo (Itàlia).  
Esthetic Paradise, Top Girls i Les  llàgrimes 
amarges de Petra Von Kant  amb la cia. 
Perquè crides?, Spoon River amb la cia.
Littlebitch i Hamlet amb la cia. De moment 
teatre. 

Cinema:  Cosmética  dir.  Igor  Biddau,  
Joanna  d’Arc  produïda  per  Digital  
Studios  a  Florència (Itàlia).  La  linea  recta,  
dir. José  María  de  Orbe.  El  perfume,  dir.  
Tom  Tykwer,  com  a  part  de l’equip de  
La Fura dels Baus: entrenament dels 750 
actors per l’escena final del film dirigit per 
Tom Twyker.

Marta
Montiel
Llicenciada  en  Art  Dramàtic  per  
l’Institut  del  Teatre  de  Barcelona.  Ha  
complementat  el  seus estudis d’actriu 
amb dansa clàssica i contemporània, 
altres tècniques corporals i doblatge. 
Formada en Pedagogia de la veu. Màster 
de Rehabilitació de la Veu a l’Escola de 
Patologia del Llenguatge. 

Ha actuat en tots els espectacles de 
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Sarah
Bernardy
Nascuda a Colònia (Alemanya), va 
estudiar escenografia a l’Akademie 
Beeldende Kunsten de Maastricht, 
després d’haver finalitzat els estudis 
a l’Escola d’Art i Disseny de Bergisch 
Gladbach. Posteriorment es trasllada a 
Barcelona i amplia formació a l’Institut del 
Teatre.

Des de 2008 Treballa en teatre, òpera i 
cinema com a escenògrafa i figurinista. 
Recentment ha treballat en l’escenografia 
de l’espectacle de Nadal Mr.Scrooge 
(Dir: Marc Rosich); l’escenografia 
per a Antígona al Staatsschauspiel 
Hannover (Dir: Josep Galindo); 
l’escenografia per L’ànima del bus dins 
del Festival GREC 2012 (Dir: Martí Torras); 
l’escenografia adaptada per a Primetime 
a la Sala Muntaner (Dir: Martí Torras); 
l’escenografia de l’espectacle infantil 
Pere i el Llop amb el Quintet Frontela 
(Dir: Albert Massanas); l’escenografia de 
l’espectacle Rhum al Teatre Lliure dins 
del Festival GREC 2014 (Dir: Martí Torras); 
l’escenografia per l’espectacle Utilitat

Programada al teatre Tantarantana, 
Barcelona (Dir: Miriam Escurriola), i 
l’escenografia i vestuari de Presonera-
es un espectable de dansa-teatre de la 
companyia Alçada Minima (Dir: Neus 
Vila).

Roma) – i coreògrafs com Marta Ruiz 
(Adra Danza, Colombia) i Khosro Adibi 
(LesPesPis, Bruselas). Khosro Adibi la 
selecciona al 2006 per participar al I. P. L. 
International Performers Lab, un projecte 
permanent de formació i creací ´ó de dança 
contemporània en espais urbans.

Al novembre de 2009 rep la beca 
“En Blanco 09” per participar al taller 
d’investigació dramatúrgica de la Sala 
Cuarta Pared de Madrid.

Al 2011 guanya la beca DE.MO./
MOVIN’UP 2011 del Ministeri de Cultura 
d’Itàlia y GAI – Associació de Joves Artistes 
italians per a rebre formació de dansa a 
l’Impuls Tanz de Viena.

Al 2015 rep la beca de creació 
coreogràfica Sortutakoak en 
DANTZAGUNEA (Paí Vasc).

Ha estsat convidada com a intèrpet i 
creadora a la FIRA TÀRREGA, PARK IN 
PROGRESS-Micronesia, Forum REGIO-
Marionette de Vergèze en Francia, La otra 
Mirada – IV Encuentro internacional de 
Mujeres en el Teatro de Sevilla, Festival 
Mujeres Dramaturgas del Teatro Lagrada 
de Madrid, Festival La Alternativa de 
Madrid, Trasversalidades del Teatro - 
Festival internacional a Patzcuaro (Mèxic), 
Teatro Raúl Flores Canelo, CENART, 
Ciudad de México (México), VII Encuentro 
Internacional del Teatro del cuerpo a 
Querétaro, México, Trnfest, festival de 
Liubliana, Eslovenia, Festival internacional 
del teatre de l’absurd Eugene Ionesco 
(Bucarest).

Actualment viu a Barcelona, on treballa 
com a creadora i docent de teatre físic i 
dansa-teatre. 
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