CASTING I
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l fenomen deis teleplays va ser molt popular durant els anys SO i 60. A Espanya el recordem pel programa Estudio 1, que va difondre graos dilssics del
tearre universal i contemporani. Una de les obres daus del genere, 12 hornes
sense pietat, arriba ara al Teatre del Raval dirigida per Empar López. Un jurat popular deciden la condemna a mart dJun acusat. Us presentem eIs seos membres.
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QUI ES QUI A

12 HOMES SENSE PIETAT

JORDI VILLORO

MANELSOLAS

FRANCESC ISERN

JOAN BERLANGA

JAUME BORRAS

Una de les seves últimes interpretacions ha estar Pmo-

A banda de ser actor, una
de les seves ocupacions és
formar executius en el món
de les vendes a través de simulacions i rol/-playing. Interpreta el jurar número
dos, el més vacil·lam i dubiratiu, que tor i així posseeix
una considerable memoria
per recordar roes i cadascun

De tots els membres del jurar és el més inroleranc i
groller. Un ésser desagrada~
ble amb una historia tragica
al darrere. Manuel Solas ha
trebaJlar amb directors tan
importants com Ricard Salvar, loan Uuís Bozzo o Uu{s
PasquaJ, entre molts altres.
A la seva filmografia hi figuren quasi vine títols.

Carme Portaceli o Jordi Basora han comprat amb eH
per alguns deIs seus creballs.
Ventdavall és el cíeol del que
va guanyar el Premi del PÚ~

La música és una de les ses'ha formar al costar de Maria Cuadras. En teatre es
considera un aurodidacre.

blic a la Mosrra de Barcelona
del 2007; ell era un dels seus
proeagonistes.Impacient,
graciós i superficial, d seu
personatge aporra la noca
d'humor a les deliberacions.

A.T.M., Fila Zero o Tearce
del Capvespre són e1s noms
d'algunes de les companyies
on ha militar. El seu personarge és el gran defensor de
la innocencia de l'acusar.

Tor un vereca del tcaree. La
primera vegada que va pu~
jar a un escenari de forma
pcofessional va ser el 1952.
Des d'aleshores no ha parar
d'actuar, tanr al tearre com

Room. DeIs dorze hornes
seme pietat ell és el rígid presidenr del jurar, "encarregat
de mantenir l'ordre i de seguir e1s procedimems.
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ÁNGEL AMAZARES

na perdutks, rambé al Tearre
del Raval, perú cal recordar
la Sev3 imervenci6 en la recordada pd.lícula Smoking
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•

deis deralIs del judici.

•

ves passions. Coro a cantant

•

a la reievisi6. Dóna vida al
membre del jurat més expe~
rimencar, l'encarregac de
posar seny i serenitac a les
deliberacions.

•

•

XAVIERTOR

ENRIC CUSI

ENRIC CERVERA

EDUARD GIBERT

FRANCESC OLLE

JOSE BARON

Desraca per damunc de la
resta dd jurar per la seva cultuca, pel seu cacaccer merodic i pe! fer que, de rors, és el
més fred i calculador. TrebaUa per fer encaixar tores i cada una de les proves del judici. Xavier Tor s'ha formac
com a actor a l'Instituc del
rearte. Les seves especialitats
56n el cant i el doblarge.

Es va iniciar en la inrerpreraci6 a través de I'Escola
d'Accors dc Barcelona i la
companyia pcofessional Els
Elfs. Ha teeballat a més de
vint pd·lícules i des de 1996
realirza i presenta un programa de can¡yó francesa a
Com Radio. Interpreta el
membre del jurac més ineroverur 1 reservat.

Encara que la seva primera
vocaci6 el va porear a graduar-se com a pecit indus·
teial e1ectric, poc temps després acabaria graduanr-se a
I'Institut del Teatre. Ha
col·laborar, entre d'alcres,
amb Ricard Salvat, Esteve
Polls o loan Maria Gua!.
Interpreca el membre del
jurat més simple i apocat.

Coro a actor l'hem pogut
vcure a Ventddpla o a la
reeixida pel·lícula {Ree} 2.
Va ser un deis pcotagonistes

Des que es va II icenciar a
l'Institut del Teatre I'any
2000 ha fet T xékhov, Schil1er, Shakespeare o Guimera i ha teeballat al costat de
Manuel Ducso, Frederic
Roda o Mariano Pensotti.
El seu personarge és un tímid i reservat immigrant,
una persona de poques paraules.

Porca miseria o Sin tetas no
hay paraíso han estat alguns

El

"

de I'obra Cos en coma que
vam veure al Versus aquest
genero Amargat, reaccionari
i racista, el seu personatge,
en el fons, és un covard que
necessita de la majoria per
adoptar qualsevol decisió.

deis tírols televisius en que
I'hem visr. Desnudos, pre~
miac a la X Mostea de Teatee de Barcelona, ha estat
una de les seves ú..Itimcs incervencions tearrals. Faltat
de conviccions, el seu personarge és fragil i manipu.

lable.
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