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Intro	
_______________________________________________________________________	

 
 

! Aviat	farà	cent	anys	del	final	de	la	Primera	Guerra	Mundial	(1914-18).		
! Un	esdeveniment	històric	que	va	suposar,	si	més	no	en	el	món	occidental,	la	fi	

d’una	era	i	l’inici	de	la	contemporaneïtat.		
! La	fi	de	la	innocència	i	el	començament	de	la	modernitat.			
! La	fi	d’una	manera	d’entendre	el	món	i	el	començament	d’una	altra.		
! Després	d’aquell	conflicte	ja	res	no	va	ser	igual.	
! La	Gran	Guerra,	que	havia	de	ser	la	guerra	que	acabaria	amb	totes	les	guerres,	

és	la	primera	on	hi	participa	decididament	el	món	de	la	tecnologia	i	l’armament	
moderns.		

! Va	 suposar,	 entre	 moltes	 altres	 coses,	 l’impuls	 definitiu	 per	 al	 moviment	
feminista	(el	paper	de	les	dones	a	la	reraguarda	va	ser	fonamental,	acompanyat	
per	la	presa	de	consciència	del	seu	rol).		

! També	 va	 ser	 el	 detonant	 per	 a	 l’assentament	 de	 la	 ideologia	 socialista	 i	
l’aparició	dels	partits	polítics	que	avui	coneixem.			

! D'altra	 banda,	 en	 la	 història	 petita,	 la	 guerra	 provocà	 l’aparició	 de	 coses	 que	
avui	ens	semblen	d’allò	més	quotidianes,	des	de	les	faldilles	curtes,	degut	a	la	
manca	de	tela,	fins	a	la	implantació	del	rellotge	de	polsera.	

! A	 casa	 nostra	 les	 conseqüències	 socials,	 econòmiques	 	 i	 polítiques,	 tot	 i	 que	
Espanya	 es	 va	 declarar	 neutral	 i	 no	 hi	 va	 participar,	 també	 es	 van	 notar.	
L’eiximent	industrial	i	comercial	n’és	una	de	les	més	significatives.		

! Més	de	dos	mil	voluntaris	espanyols,	 la	majoria	catalans,	hi	van	participar,	en	
les	files	del	anomenat	bàndol	aliat.		

! La	Gran	Guerra	 va	 ser	 el	 darrer	 conflicte	 bèl.lic	 que	 va	 comptar	 amb	 un	 fort	
component	romàntic	que	més	tard	apareixeria	ja	només	de	manera	esporàdica	
en	la	Guerra	Civil	Espanyola	i	en	la	Segona	Guerra	Mundial.	

! La	Gran	Guerra	és	 la	guerra	dels	poetes.	Mai	abans	ni	després	hi	ha	hagut	un	
conflicte	 on	 la	 poesia	 hi	 hagi	 estat	 tan	 present,	 representada	 sobretot	 pels	
anomenats	War	 Poets.	 Poesia	 escrita	 per	 combatents,	 molts	 dels	 quals	 van	
morir	en	el	camp	de	batalla.	

! Soldats	poetes	que	al	començament	s’entusiasmaren	amb	la	guerra,	en	la	qual	
hi	 veien	 una	 via	 per	 canalitzar	 l’ímpetu	 de	 la	 seva	 joventut	 i	 una	manera	 de	
trencar	amb	l’ensopiment	i	la	decadència	de	la	generació	anterior,	però	que	de	
seguida	 van	 patir	 el	 seu	 absurd	 i	 el	 seu	 horror.	 El	 resultat	 va	 ser	 un	 amarg	 i	
profund	desencís.	

! Tota	una	generació	perduda	que	va	 ser	 sacrificada	 inútilment.	 La	 seva	poesia	
n’ha	deixat	constància.					

	 	



L’espectacle	
_______________________________________________________________________	
	
	
Si	us	pregunten	per	què	vam	morir	és	un	espectacle	sonor,	que	es	representa	davant	
el	públic,	al	voltant	de	poemes	escrits	durant	la	Primera	Guerra	Mundial,	la	major	part	
dels	quals	van	ser	escrits	per	poetes	que	van	morir	en	combat.		
	
El	 format	 és	 el	 propi	 d’una	 emissió	 radiofònica:	 la	 veu	 (dues	 veus	 femenines	 i	 dues	
veus	 masculines),	 l’ambientació	 sonora	 i	 la	 música	 (cants	 i	 cançons	 originals	 de	
l’època).	
	
L’espectador	assisteix	en	viu	al	que	teòricament	seria	una	emissió	radiofònica	feta	en	
directe.	
	
Complementàriament,	per	la	seva	característica	de	ser	una	representació	en	viu,	hi	són	
presents	alguns	elements	visuals:		projecció	de	fons	a	manera	de	panorama	(en	aquells	
espais	on	això	sigui	possible)	i	una	il.luminació	escènica	no	complexa	però	eficaç.		
	
La	dramatúrgia	recorre	de	forma	cronològica	 l’evolució	social	 i	psicològica	de	 la	Gran	
Guerra,	a	través	de	l’ordre	i	el	contingut	dels	poemes.	Tot	i	que	no	hi	ha	cap	solució	de	
continuïtat	explícita,	intrínsecament	està	desenvolupada	en	una	sèrie	de	capítols:			

	
1.		La	crida	–	L’allistament	-		La	partida	

2.		Vida	a	la	trinxera	
3.	A	la	rereguarda	

4.	Nit	abans	del	combat	
5.	El	combat	
6.	Els	morts	
7.	Els	ferits	

8.		El	retorn	dels	supervivents	-	Seqüeles	
9.	El	desencís	
10.		Epíleg	

	
Cada	 un	 dels	 capítols	 té	 un	 tractament	 propi	 quan	 a	 la	 construcció	 sonora,	 els	
tempos	 i	 la	distribució	de	 les	 intervencions	dels	 intèrprets,	 com	si	es	 tractés	dels	
moviments	d’una	simfonia.		
	
L’espectacle	té	una	durada	aproximada	de	75	minuts.	 	



Personal	artístic	
_______________________________________________________________________	
	
	
	
	

		Eva	M.	Lluch	
	
Periodista,	locutora	i	actriu	de	doblatge.	Llicenciada	en	Ciències	de	la	Informació	per	la	
Universitat	Autònoma	de	Barcelona.	Com	a	actriu	de	doblatge	es	va	formar	al	Curs	de	
l’Associació	 professional	 de	 doblatge	 de	 Catalunya	 (APADECA).	 Durant	 10	 anys	 va	
treballar	 a	 Catalunya	 Ràdio	 com	 a	 conductora	 y	 realitzadora	 de	 programes	 a	 les	
diferents	emissores	de	la	Generalitat:	magazines,	culturals,	dramàtics,	enregistrament	
de	 falques	 i	 promocions...	 Des	 de	 l'any	 1989	 és	 actriu	 de	 doblatge	 professional,	
indistintament	 en	 castellà	 i	 en	 català:	 pel·lícules	 de	 cinema	 i	 tv,	 sèries	 de	 tv,	
documentals,	dibuixos	animats...	És	la	veu	corporativa	del	canal	Súper	3	de	Televisió	de	
Catalunya	i	de	Flaix	FM.	Amb	Veus	Humanes	ha	participat	com	a	actriu	a	l’espectacle	
de	Radioteatre	Més	enllà	d’Onuf	i	en	el	muntatges	teatrals	Fang	a	les	Costelles	i	Orson	
surt,	perseguit	per	un	ós	(Teatre	Gaudí	2015	i	2016)	
	
	

	Isa	Mateu	
	
En	 teatre	 ha	 participat	 a	 les	 següents	 produccions:		“Retalls	 de		 Shakespeare”,		 “La	
noche	más	absurda”,	“El	cafè	de	la	plaça”,	“La	bona	persona	del	Sezuan”,	“La	cuina”,	
“L’inspector	 general”,	 	“Un	 tramvia	 anomenat	 desig”,	 “Vés	 a	 saber…”	 ,	 “Jaume	 I,	 el	
Conqueridor”,	 “La	casa	de	Bernarda	Alba”	 i	 “La	 ràbia	que	em	fas”.	També	ha	 format	
part	 del	 repartiment	 de	 diversos	 muntatges	 de	 teatre	 musical	 com	“Godspell”,	 “La	
parella	 és…”,	 “Hair”,	 “El	 llibre	 de	 la	 selva”,	 “Canet	 65”,	 “Assassins”,	 “Working”,	 “La	
comèdia	 dels	 errors”,	 “Mephisto’s	 Club”,	 “Càsting,.	 Un	 musical	 molt	 animal”,	 “Peer	
Gynt.	 Homenatge	 a	 Henrik	 Ibsen”,	 “Fama,	 el	 musical”,	 “De	 la	 terra	 a	 la	 lluna”,	
“Pegados.	Un	musical	diferente”	(Premi	Max	2011)	 i	“The	wild	party”.	En	televisió	ha	
participat	a	“El	cor	de	la	ciutat”	de	TV3.	

	
	

	



	
	
	

	

	

	Toni	Forteza	

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	i	en	el	muntatge	Orson	surt,	perseguit	per	un	ós	de	Veus	Humanes.	

 

		Ramon	Canals	
	
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	 els	muntatges	 Fang	 a	 les	
costelles	 	 i	Orson	 surt,	 perseguit	 per	 un	 ós	 de	 la	 Cia.	 Veus	 Humanes	 (Teatre	 Gaudí,	
2015). 

	
	
	
	



		Ramon	Hernàndez	
	
Periodista.	Actor	 i	Director	de	Doblatge.	Es	va	formar	com		a	actor	de	doblatge	en	el	
Curs	de	l’Associació	professional	de	doblatge	de	Catalunya	(APADECA).	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,	 havent	
treballat	 en	 infinitat	 de	 pel·lícules	 de	 cinema	 i	 televisió,	 sèries	 de	 televisió,	 dibuixos	
animats,	 etcètera,	 indistintament	 en	 català	 i	 castellà.	 És	 especialista	 en	 narració	 de	
documentals	i	veu	corporativa	tant	en	català	com	en	castellà.		
	
	
	
	

		Gerard	Vàzquez	
	
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,	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.	
	
	
	
	



	
	
	
	
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	radioteatre,	on	
la	paraula	i	el	so	són	els	elements	essencials.	
	
	

	 	



Contacte	/	Contractació	
_______________________________________________________________________	
	
	 el	nostre	anterior	espectacle	
		
Veus	Humanes	
Marina	305,	A	6è	4a	
656	879	557	
08025	Barcelona		
	
Persones	de	contacte	
Ramon	Hernàndez				
teatre@veushumanes.cat	
Gerard	Vàzquez	
gerardvazquez@telefonica.net		
	
	
http://www.veushumanes.cat 
 
																																								

	
	 	
_______________________________________________________________________	
	
	
	
											Si	us	pregunten	per	què	vam	morir,	

	


