
Lucrècia o Roma libre 
 

És una joia de la literatura neoclàssica en català i una peça d'una força 

dramàtica sorprenent, que conté l'essència de la tragèdia clàssica, d'arrel 

francesa i els primers passos cap al drama burgès. 

 

I tanmateix, aquesta obra de 

1769, de l'il·lustrat 

menorquí Joan Ramis, no havia 

estat mai representada en 

versió íntegra. Els seu 

versos alexandrins, que ens 

conten les vicisituds de 

l'heroïna romana que defensa 

la seva dignitat contra els 

desitjos i la tirania del 

príncep Tarquino, arriben 

perfectament al públic d'avui. 

 

Producció de la companyia LA TRUP i de 

SergiMariDrama 

La Trup; NIF: G65967028 

Contacte: Sergi Marí Pons 

                   : 676 999 679 

Email de contacte: sergimaripons@gmail.com 

 

 

 

 

 

  



 

La Trup us proposa dos espectacles diferents sorgits del mateix projecte: 

Lucrècia, o Roma libre, la versió integral del text de Joan Ramis de 1769 (6 
actors, 1:30 de durada) i Lucrècia, una tragèdia republicana, la nostra versió 
adaptada especialment per a un públic juvenil (amb 3 actors, 50 minuts de 

durada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

                                                                             
                                                      . Assessorament            
                   .                       : Jaume Gomila. Audiovisuals: Anna 
Petrus,                                                 , Josep Miquel Vidal. 

REPARTIMENT: 

        : Queralt Albinyana 
Junia: Agnès Romeu 
Col·latino: Rodo Gener 
Brutus: Xavier Núñez 
Tarquino: Josep Mercadal 
                     



PREMIS I RECONEIXEMENTS 

 

L'adaptació educativa         , una tragèdia republicana, ha rebut 
el premi       (Balears Ofereix Teatre i Literatura) de 
l'associació Sa Xerxa, durant la Fira de teatre infantil i juvenil de 
les Illes Balears de 2011. 

 

L'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears 
(ATAPIB) ha concedit a Lucrècia o Roma libre, de la Trup, els 
premis 2012 al millor espectacle i al millor actor, Josep 
Mercadal. 

 

La posada en escena integral de l'obra de Joan Ramis,            
Roma libre, ha estat seleccionada com a espectacle de la 
Xarxa Alcover de la temporada 2013-14. 

 

L’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB), amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Esparraguera han concedit el premi ANITA 
Lizarán 2015 a la millor actriu novell de la temporada 
teatral barcelonina a Queralt Albinyana per la seva feina a 
Lucrècia o Roma libre. 

 

 

  



FITXA TÈCNICA I ECONÒMICA 

 

 

Espai 

-Versió integral: espai escènic central d’un mínim de 5 x 6 metres, amb públic 

situat a les quatre bandes, a ser possible en quatre grades. (també es pot fer 

amb públic a dues bandes.) 

-Versió juvenil: posada en escena frontal adaptable a qualsevol espai. 

I·luminació i so 

-Versió integral: 18 PCs de 1000 w i 6 retalls de 500 w. (Dotacions inferiors 

també són possibles en espais petits.) Reproductor, amplificador i altaveus. 

-Versió juvenil: adaptable a qualsevol il·luminació. 

Catxet 

Versió integral. Catalunya i Balears: 2700 euros IVA inclòs; País Valencià: 2950 

euros IVA inclòs. 

(Si s'ofereixen facilitats d'allotjament de la companyia, el catxet es pot veure 

reduït. L'espectacle està inclòs en programa.cat) 

Versió educativa: 744+IVA (o altres fórmules a partir de la taquilla i en funció 

de previsions de públic.) 

 

 

Fotos:  www.facebook.com/LucreciaSergiMari 

Trailer: http://vimeo.com/49215864 

 

 

http://www.facebook.com/LucreciaSergiMari
http://vimeo.com/49215864


 



 


