
  

 

 

El Centre Cultural Terrassa presenta l’èxit teatral Infàmia amb un          

repartiment de luxe 

 

Després de l’èxit de Barcelona, Pere Riera torna amb Infàmia, una obra sobre el món               

del teatre, els temors i els desitjos que flueixen contínuament en el pensament dels              

actors. L’obra compta amb un excel·lent repartiment que interpreten a dues           

generacions d’actors: Emma Vilarassau i Jordi Bosch i Francesc Ferrer i Mar            

Ulldemolins. Infàmia tindrà lloc aquest divendres 26 de maig, a les 21h. 

 

Sense intenció de donar respostes definitives, Infàmia planteja interrogants sobre la           

vocació de les persones que pugen a un escenari, sobre el fracàs però també sobre               

l’èxit, quan l’actor es pregunta què hi fa allà dalt i si el que transmet és el que ell                   

espera o el que el públic espera d’ell.  

Per plasmar aquesta situació, Riera es serveix de dues generacions d’actors. Per una             

banda, la Sara (Mar Ulldemolins) representa l’actriu que tot i que porta anys a la               

professió, no acaba d’enlairar-se de manera que es comença a preguntar si la seva              

vocació li servirà coma modus vivendi. Després trobem a l’Aleix (Francesc Ferrar) que             

ha tingut sort i gràcies a les seves aparicions a la televisió, sembla estar més segur de si                  

mateix amb la seva feina.  

D’altra banda tenim la generació d’actors consagrats, l’Eva (Emma Vilarasau), que per            

diverses circumstàncies, ha deixat els escenaris per dedicar-se a la formació de nous             

talents. I enmig d’un combat ferotge que farà entrar en crisi les vocacions de tots tres,                

apareix el Toni (Jordi Bosch), astut, que els posarà a tots tres en solfa. Remourà tots els                 
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fonaments i aclarirà tots els dubtes, perquè els altres acabin entenent d’una vegada             

per totes, de què va en realitat aquest ofici. 

L’obra parla de la pròpia feina d’actor però es pot traslladar a d’altres professions: la               

dificultat d’estar al cim, l’èxit que es pot confondre amb la qualitat, la importància dels               

premis i reconeixements, els eterns emergents que no acaben d’enlairar-se i continuar            

o no en aquesta lluita per fer-se un lloc en el món. 

 

 

Fitxa artística 

 

Autor: Pere Riera 

Direcció: Pere Riera 

Actors:   

Emma Vilarasau (Eva Dolç) 

Jordi Bosch (Toni) 

Mar Ulldemolins (Sara) 

Francesc Ferrer (Aleix) 

Escenografia: Sebastià Brosa 

Il.luminació: Albert Faura 

Vestuari: Berta Riera 

Espai Sonor: Jordi Bonet 

Caracterització: Toni Santos 

Producció:  La Villarroel i Bitò Produccions, S.L. 

 
 
Les dades 

Infàmia 
Divendres, 26 de maig, 21h 
Entrada: 25 euros 
Durada: 95 minuts 
Venda localitats: www.fundacioct.cat · 93 519 70 39 (dilluns a dissabte de 16h a 21h) Diumenges i                 
Festius: dies d’espectacle, des d’1 hora abans de començar 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/infamia/ 
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