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Ferran Rañé presenta Estúpids aquest divendres al Centre 

Cultural Terrassa un divertit assaig sobre l’estupidesa humana 

 

El popular actor s’inspira amb l’obra Les lleis fonamentals de l’estudipesa humana, 

que Carlo Maria Cipolla va publicar l’any 1988. Es tracta d’un intel·ligent, divertit i 

explosiu espectacle que tindrà lloc aquest divendres a les 21h a la Sala d’Actes del 

Centre Cultural Terrassa.  

Els espectadors estan a punt d’assistir a una conferència itinerant sobre l’estupidesa 
que imparteix un prestigiós professor, apartat de la Universitat i de la classe 
intel·lectual. Però avui el Professor arriba tard. En Lluís Guiu, l’esborra-pissarres 
professional i home per a tot del Professor, s’oferirà a començar ell mateix la 
conferència, que coneix de memòria. 
 
Aquest és el punt de partida de l’obra Estúpids on Rañé encara el paper de Lluís Guiu,  
l’esborra-pissares. L’actor ens conduirà al món del seu admirat professor i de les seves 
tesis acadèmiques. Ens fa dubtar i riure dels límits de l’amistat, de la realitat, de 
l’absurd i de la seva pròpia estupidesa. A través de la imitació que en Lluís Guiu fa, els 
espectadors coneixeran també el Professor. El pas de l’un a l’altre és de vegades 
imperceptible. 
 

El tándem Rañé i Bardagil 

La directora de l’espectacle, Blanca Bardagil, i el conegut actor Ferran Rañé han 

treballat conjuntament aquest text basat en Les lleis fonamentals de l’estudipesa 

humana, de Carlo Maria Cipolla. Partint d’una estructura pautada i guiada, Bardagil i 

Rañé han anat fent i refent el text i les accions amb un intens treball d’improvisacions i 

de reescriptura, convertint la creació en un procés comú. Un treball en equip del tot 

simbiòtic. 

 

Adjuntem imatges de l’espectacle. Disponibilitat d’entrevistar a Rañé i/o Bardagil 
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Més informació: 

Blanca Bardagil, directora 

És Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona 
(2012), i ha realitzat cursos de dramatúrgia a l'Obrador de la Sala Beckett de Barcelona. 
Va guanyar el XXXVII Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi 2009, amb L'amant de Diògenes, 
obra escrita juntament amb Montserrat Mas.  
Entre altres obres, és autora i directora de L'ànima de la nit, (SALAFlyHard, 2012); 
Satisfaction (SALAFlyHard, 2011); Cuques (NauIvanow,2010). Participa al II Torneig de 
Dramatúrgia Catalana, 2012 amb l’obra 50%. Temporada Alta. Girona. 
Ha realitzat les següents ajudanties de direcció: Any 2012, Pàtria, de Jordi Casanovas, 
dirigida per ell mateix, Teatre Lliure de Gràcia (Barcelona). Any 2011, Els últims dies de 
Clark K, d’Alberto Ramos, dirigida per Jordi Casanovas a la Sala FlyHard (Barcelona). 
 

Ferran Rañé, intèrpret 

Ha interpretat molts personatges al teatre, cinema i televisió, alternant la interpretació 
amb la direcció escènica i també com a professor i amb algunes coproduccions. 
Al teatre ha fet, entre d’altres, el paper principal a Makinavaja el último choriso amb 
direcció d’Al Víctor i Pepe Miravete, interpretació per la que rep el  Premi de la crítica 
de Barcelona l’any 1990  i com a Esbarzer a Molt soroll per no res dirigida per Ferran 
Madico, rep el Premi de la crítica de Barcelona 98-99. 
Al cinema ha protagonitzat Morir en San Hilario de Laura Mañá, El pallasso i el Führer 
d’Eduard Cortès, Un plaer indescriptible d’Ignasi P. Ferré, L’Home ronyo de Raul Contel.  
Per a la televisió ha alternat els seus treballs a TV3, TVE, TV5 i A3, i títols com La Riera, 
El Cor de la ciutat, Doctor Mateo, Quico el progre, Via Augusta, Locos por la tele, 
Majoria Absoluta, Hospital Central son part de les seves col·laboracions amb aquestes 
cadenes. 
 
Les dades 

Estúpids 

Dia i hora: divendres 14 de novembre a les 21h. 

Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 

Preu: 12 € 

Durada: 1h 10min 

Més informació:  http://www.fundacioct.cat/programacio/estupids/ 

Venda localitats: www.fundacioct.cat 

Telèfon: 902 180 677 

http://www.fundacioct.cat/

