
Els de quart hem anat al teatre! 
El curiós incident del gos a mitjanit 

 
 
 
El passat 24 de novembre, els alumnes de quart d’ESO vam realitzar una excursió al               
teatre Poliorama de Barcelona, per veure l’obra de teatre El curiós incident del gos a               
mitjanit , dirigida per Jorge Manrique i basada en la novel·la de Mark Haddon.             
Posteriorment, es va fer una sessió a classe on es va comentar l’obra, així com el llibre                 
del mateix títol que havíem llegit. 
 
Tant el llibre com l’obra tracten d’en Christopher, un jove amb síndrome d’Asperger, que              
descobreix a mitjanit un cadàver d’un gos, en Wellington. Aquest gos era la mascota de               
la Sra. Shears, la seva veïna.  
 
El protagonista decideix investigar sobre aquest assassinat, anant a preguntar casa per            
casa si sabien o havien vist algú sospitós de l’assassinat del Wellington, cosa que no               
agrada gens al pare del protagonista.  
 
En Christopher li explica a la seva professora, la Siobhan, que vol descobrir qui ha matat                
en Wellington i ella li proposa que n’escriure un llibre. Així comencen les aventures d’en               
Christopher. Durant la investigació, descobrirà qui va matar el gos i resoldrà altres             
misteris que li canviaran la vida. 
 
Personalment, no m’imaginava l’obra exactament com el llibre, però he de dir que             
s’ajusta molt al text de Mark Haddon. Ha resultat una obra llarga, encara que feien una                
mitja part d’uns 15 minuts. De les obres de teatre que he vist, aquesta ha estat una de les                   
que més m’ha agradat. La posada en escena i els actors eren molt bons. Recomano molt                
aquesta obra, especialment si abans s’ha llegit el llibre. En general, una representació             
teatral molt fidel al text. 
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“Entretinguda, meravellosa, divertida, amb misteri. Aquestes paraules podrien        
descriure com m’ha semblat aquesta obra. És una bona adaptació del llibre i m’ha              
agradat molt, una mica més que el llibre perquè de vegades et fa riure i d’altres et                 
sorprèn. Els actors ho han fet extraordinàriament bé i la veritat és que m’agradaria              
tornar-la a veure.” 

Fernando A. Corte C. de Quart B 
 
 
 
Fitxa artística 
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A partir de la novel·la de Mark Haddon "The curious incident of the dog in the nighttime".                 
Adaptació de Simon Stephens 
 
Actors i actrius: 

● Mireia Aixalà Siobhan 
● Ivan Benet Ed 
● Carme Fortuny Sra. Alexander, entre d'altres 
● Cristina Genebat Judy 
● Pol López Christopher 
● Gemma Brió Sra. Shears, entre d'altres 
● Norbert Martínez Sr. Gayscone i altres 
● Jordi Collet Roger i altres 

 
Equip artístic: 

● Julio Manrique, director 
● Arts-cenics, construcció d'escenografia 
● Cristina Genebat, traducció de l'anglès 
● Lluc Castells, escenografia 
● Maria Armengol, vestuari 
● Eva Fernández, caracterització 
● Jaume Ventura, il·luminació 
● Mar Orfila, vídeo 
● Marco Mezquida, música original 
● Damien Bazin, so 
● Nuria Legarda, coreografia i moviment 
● Santi Sallés, diari de Christopher 
● Silvia Delagneau, escultura del gos 
● Xavier Ricart i Marc Artigau, ajudants de direcció 
● José Novoa, ajudant d'escenografia 
● Clara Peluffo, ajudant de vestuari 
● Verònica Navas, alumna en pràctiques de direcció de l'Institut del Teatre 

 
Enregistraments: 

● Carola Ortiz, clarinet i clarinet baix 
● Manel Fortià, contrabaix 
● Carlos Falanga, bateria i sansa 
● Marco Mezquida, piano i percussions 
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