


L’OGRET

de Suzanne Lebeau

Direcció: Ricard Soler i Mallol
Premi Masque al millor text original 2000; 

Premi Jack London 2007; Finalista pel premi Molière 2007.

Espectacle familiar recomanat a partir de 8 anys.

L'Ogret es va estrenar el dia 20 de gener de 2012 al Teatre Bartrina de Reus.

L'Ogret és un espectacle de la FEI (Factoria Escènica Internacional) en coproducció amb el 

CAER (Centre d'Arts Escèniques de Reus).  

Amb la col·laboració de: 



“L’Ogret és la seva creació més audaç i també la més bella. Considerada avui un líder del 

teatre per a públic infantil”. La Savoir, Chambery.

“Un text profund, que posa els nens davant les veritables qüestions i alternatives. El text de 

Lebeau és magnífic, ple d’imatges”. L’Excelsior, Mèxic.

“Elements com el so, la il·luminació i la posada en escena demostren una gran 

professionalitat de la companyia. La música en directe i els efectes sonors, executats de 

manera òptima per Mauro Paganini, donen originalitat a l’espectacle. (...) Cal destacar la 

interpretació d’en Sergi Torrecilla, que fa un gran treball d’expressió corporal.” 

Diari de Tarragona
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MOTS DE L’AUTORA

Al fons de l’escenari, he dissenyat un bosc,

amb tots els matisos del dia i de la nit,

del verd al negre,

i del negre al verd.

El bosc pel misteri, el soroll del vent

I el llop,

que s’inscriu a la nostra memòria com l’enemic.

He traçat en vermell, a grans trets,

els desitjos del fill d’un ogre

que, amb sis anys,

ha conegut l’escola i el mot “pare”.

He deixat que el final s'imposés per ell mateix,

amb tots els colors de l’arc de Sant Martí:

una clariana dins el bosc,

una treva amb ell mateix i amb el món…

L’Ogret és un conte modern,

que extreu de la tradició les seves metàfores.

L’Ogret, amb sis anys,

la seva força extraordinària i la seva terrible 

herència,

ens reconcilia amb el que tenim

de millor i de pitjor.

Suzanne Lebeau



Una casa en un bosc dens, una escola al final del camí, verdures al migdia i a la nit, una olor de 

sang tenaç. Un gall imprudent, una guineu i una mostela, el llop i els caçadors, els infants i els 

ogres, un ogre infant.

A L'Ogret, el fill d'un ogre decideix canviar el seu destí. Ell haurà d'aconseguir tres proves, tres 

desafiaments als seus instints i als seus tèrbols desitjos. Mentre ha heretat del seu pare el gust 

per la carn fresca, ha rebut de la seva mare les ganes de viure en pau amb el món i ha après de 

l'escola l’esperit de viure amb companyia.

L'Ogret és un conte modern que reivindica la llibertat amb la que tots naixem: la capacitat i la 

força que posseïm per deslligar-nos del predeterminat i construir el nostre propi futur. Quan som 

nens ens costa reconèixer i defensar les nostres singularitats. L’Ogret ens ensenya que tenim 

les eines per aprendre dels propis defectes i virtuts i que podem viure segons el que volem i el 

que creiem. El text de Lebeau presenta  la lluita entre el bé i el mal, forces oposades que tots 

tenim, i defensa una formació personal basada en la responsabilitat i el compromís. 



 L'autora, Suzanne Lebeau 

Suzanne Lebeau va néixer el 1948 al Quebec. És llicen-

ciada en literatura i pedagogia. Atreta pel teatre des del 

1966, va iniciar la seva carrera teatral com a actriu. L'any 

1975 va fundar amb el director Gervais Gaudreault, la 

companyia de teatre per a joves Carrusel per a la qual va 

escriure la seva primera obra el 1979 i poc a poc va anar 

abandonant l’actuació per dedicar-se exclusivament a 

l’escriptura. Des d'aleshores, la dramaturga ha escrit més 

de vint peces, està reconeguda a nivell mundial com una 

figura clau de la dramatúrgia per al públic jove i figura entre els autors quebequesos més 

representats arreu del món, amb més de 100 produccions estrenades en 4 continents.

La  importància  de  l’obra  de  Suzanne  Lebeau,  així  com  la  seva  contribució  excepcional  al  

creixement de la dramatúrgia per a públic jove, li ha valgut nombrosos premis i distincions nacionals 

i internacionals: 

Premi Collidram - Prix de littérature dramatique des collégiens en Île-de-France, Premi literari del 

Govern General de Canadà – categoria Teatre, Premi de la crítica – categoria Públic jove, atorgat per 

la Association québécoise des critiques de théâtre (Associació quebequesa de crítics de teatre), 

Premi Sony Labou Tansi des Lycéens, Distinció de la Comédie-Française i Premi de las Journées 

des auteurs de théâtre de Lyon (El soroll dels ossos que cruixen – 2010, 2009, 2008, 2007); premi 

al millor text de la FETEN (Contes de nens reals– 2009); premi Jack London (L’Ogret – 2007); premi 

literari de la Citoyenneté de Maine et Loire (Salvador – 2002); premi Masque al millor text original 

(L’Ogret – 2000); premi Francophonie Jeunesse RFI (Salvador – 1995); premi Chalmers Children’s 

Play (Petit poders – 1986). També va ser finalista per al premi Molière (Petit Pierre – 2008 i L’Ogret 

– 2007). En 1998, l’Assemblea Internacional de Parlamentaris de Llengua Francesa li va concedir el 

grau de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade pel conjunt de la seva obra.

Suzanne Lebeau forma part  de la Companyia de Teatre Le Carrousel. Reivindicant la necessitat  

d’una veritable trobada artística, el Carrousel situa la pregunta “què dir als nens” al centre del seu 

procés de creació i segueix amb una reflexió profunda sobre l’autocensura de l’artista davant del  

públic jove. Així doncs, Suzanne Lebeau pretén parlar amb els nens sobre la bellesa de la vida,  

l'amor entre els éssers humans i les crueltats del món. 

http://www.lecarrousel.net/es/esp_salvador.html
http://www.lecarrousel.net/es/petit_pierre.html
http://www.lecarrousel.net/es/esp_salvador.html


 El director, Ricard Soler 

Neix a Barcelona l'any 1982. Actualment estudia direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona 

després de llicenciar-se en matemàtiques,  titular-se com a enginyer superior en telecomunicacions a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, graduar-se com a flautista de bec al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona 

i formar-se com a tècnic de llums a l'Institut del Teatre. 

Juntament amb Judith Pujol funda la companyia Obskené, amb la qual escriu i dirigeix.  Amb la Companyia Obskené ha 

dirigit: Trossos (Amb el suport del Conca i Fira Tàrrega, 2011), Buenos Aires de Rafael Spregelburd (Temporada al Teatre 

Gaudí Barcelona 2011, Premi a millor actriu de la 15a Mostra de Teatre de Barcelona), Circ de la Lluna (Premi INJUVE 

2010) i Privat Reservat del qual també n'és co-dramaturg.

A  part  dels  projectes  de  la  companyia  Obskené,  recentment  ha  estat  ajudant  de  direcció  de  Carme Portaceli  en 

l'espectacle La nostra Classe de Tadeusz Slobodianek (Grec 2011); assistent de direcció i regidor d'El Bosc de Daniela 

Feixas dirigit per Ramon Simó (Sala Beckett, hivern 2011);  primer finalista al concurs de dramatúrgia La Jarra Azul 

2010 pel text Más allá del Parque/ Al otro lado del parque; ajudant de direcció de Carme Portaceli en l'espectacle Conte 

d'hivern de W. Shakespeare (Tardor 2010); assistent de direcció amb la companyia belga de teatre itinerant Arsenic 

durant la creació del seu nou espectacle  Le géant de Kaillais (juliol 2010) de Peter Turrini; i director d'una lectura de 

L'amant de Harold Pinter (Teatre Kursaal de Manresa, desembre 2009).  

 L'escenògraf, Josep Carreras Nicolau 

Neix a Barcelona l'any 1983. Actualment estudia escenografia a l'Institut del Teatre. És Graduat Superior en Disseny de 

Producte i Tècnic en Disseny d’Interiors. Ha treballat en diverses empreses com a dissenyador d'elements estructurals 

per a l'integració de les energies renovables, perfileria d’alumini i mobiliari urbà.

Com Escenógraf ha treballat amb la Companyia Obskené en l'espectacle de carrer Trossos i en l'obra de Rafael 

Spregelburd Buenos Aires; ambdues dirigides per Ricard Soler. També ha col·laborat en la Gala de Circ del Festival 1,2,3 

Pallassos 2010 de Tiana; i en l'espectacle Princeps D’IF, escrita i dirigida per Josep Miquel Muñoz.

A participat com a ajudant de l'escenògraf Francesc Moreno a l'espectacle Splenda, coproduït per Focus i Mag Lari, a la 

Final Mundial de Màgia de Chalie Mag i a Suite on Clouds Raw Ensemble de Marc Marzenit.



 L'actor, Sergi Torrecilla 

Neix a València l'any 1983. Graduat en Art Dramàtic pel Col·legi del Teatre de 

Barcelona i en Interpretació, tècnica vocal i Release/Dansa per Banya de Bou 

(València). Actualment cursa Art Dramàtic a l’IT.

En teatre l’hem pogut veure a Vamos a por Guti, (Al-bert Boronat) dirigit per N. 

Chevalier; Molt soroll per no res (W. Shakespeare) dirigida per Oriol Tarrason; Buenos 

Aires  (R. Spregelburd), dirigida per Ricard Soler; El Mal de la Juventut (F.Brückner), 

dirigida per Oriol Tarrason; Alicia Bajo Tierra (L. Carroll), dirigida per Michal Derlatka; 

Tècniques de Comunicació Extrema (Revés Teatre), dirigida per Alex D.Capo; 

Seguretat (C. Mallol), dirigida per Carles Mallol; Strictu Sensu (J. Arbonès i X.Masó), 

dirigida per Xicu Masó; Opció B (M. Angelet), dirigida per Marc Angelet.

 L'actriu, Constanza Aguirre 

Neix a Santiago de Xile l'any 1978. Va cursar la carrera d’Art Dramàtic a la 

Universitat Catòlica de Xile i   a Estudis de Teatre de Berti Tovías a Barcelona .

En teatre l’hem pogut veure com actriu a Trossos (Cia. Obskené) i Buenos Aires 

(Rafael Spregelburd) dirigit per Ricard Soler; Privat Reservat, escrita i dirigida per 

Judith Pujol i Ricard Soler; Protocol per a Camaleons (Toni Albà i Trotam teatre), 

dirigida per Toni Albà i Miquel Fernández. També com a dramaturga i actriu en Els 

Bufons del Regne (Trotam Teatre i Toni Albà), dirigida per Toni Albà; i a Akd Micus de 

Trotam Teatre. 

L'any 2010 rep el premi a Millor actriu per Buenos Aires a la 15a mostra de teatre de 

Barcelona.

 El músic, Mauro Paganini 

Neix a Buenos Aires l'any 1979. S'ha format com a músic i ha estudiat Belles Arts, especialitzant-se en Pintura. L'any 

2000 arriba a Barcelona i comença a col·labora en diferents projectes escènics com a escenògraf, músic i clown. L'any 

2005 forma part del projecte Páramo Cero, on integra les Arts Plàstiques, la música, la construcció d'instruments 

musicals i l'actuació. Amb aquest projecte ha treballat en els espectacles En el Páramo (Aurillac 2009, Trapezi 2009...)  

amb el qual obtenen el suport de la Euroregió per a creacions escèniques i Antímeros (Festival Internacional 

''Siguientescena'' en Querétaro Mèxic 2010). El 2008 forma part de la companyia Loco Brusca en l'espectacle Guasavi 

com a músic i intèrpret (Fira Tàrega, Marató de l'espectacle, Torí). El 2010 treballa com a lutier d'un baix-maletí per a la 

companyia suïssa Dimitri. El 2010 treballa a l'espectacle de carrer Ritox de la companyia Chipolatas, i com a músic en la 

instal·lació  interactiva de la companyia anglesa Twiter Fairground al Festival Internacional de Vilanova Trapezi. 

Actualment forma part de la companyia Anécdotas Anatómicas.



Distribució i contractació:

Associació Obskené

C/Legalitat 49, 1er 1a

08024 Barcelona

653 755 266 (Ricard)

www.obskene.org 

 obskene@obskene.org 
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