
ELS TRES MOSQUETERS

Ballet en dues parts basat en 
l’obra d’Alexandre Dumas

Adaptació i Coreografia d’Elena Bernal
Muntatge musical de Josep Miquel Mindán

 



Descripció de la producció
Un dels llastres que arrossega el ballet de repertori dels nostres dies és que s’ha 
perdut en moltes ocasions les interpretacions amb música en directe. És freqüent, fins 
i tot en grans sales internacionals, interpretar peces de ballet, tant del repertori 
internacional com de noves creacions amb música enregistrada. La reducció de 
costos i la simplificació del muntatge és una temptació a la qual, avui dia, poques 
companyies es poden resistir. Aquesta producció neix amb la voluntat de recuperar 
els ballets amb orquestra en directe. 

Conscients que les grans obres del romanticisme requereixen uns efectius tant a 
l’orquestra com en el cos de ball a l’abast de pocs, ens proposem crear una 
producció nova que mantingui el caràcter i els colors de les grans obres com el llac 
dels signes o Giselle però reduint els efectius orquestrals, tot fent una selecció 
d’algunes de les obres més significatives del romanticisme. 

Descripció dels personatges
D’Artagnan: un jove que s’assembla a un “Don Quixot” amb divuit anys sense 
armadura, amb el rostre allargat i la pell colrada, els pòmuls prominents, signe 
d’astúcia, la mandíbula enormement desenvolupada, senyal infal·lible pel qual es 
reconeixen els gascons(tenen fama de provincians, fanfarrons i exagerats), fins i tot 
sense boina(s’ha de tenir en compte que el nostre jove en portava una adornada amb 
una ploma), els ulls oberts i intel·ligents, el nas de ganxo però dissenyat amb 
finor...era massa alt per ser una adolescent i massa petit per ser un home fet i dret. A 
primera vista podria haver passat pel fill d’un granger, si no hagués estat per l’espasa 
que duia penjada del cinturó i que li colpejava els panxells (bessons) cada vegada 
que feia un pas. 
Els tres mosqueters: sota els seus noms de guerra s’amaguen cognoms de 
gentilhome. 
Porthos: No només parlava molt, sinó que ho feia a crits. Tant li feia si l’escoltaven o 
no: parlava pel plaer de parlar i pel plaer de sentir-se. Era un home vanitós i indiscret, 
i explicava als quatre vents les seves múltiples aventures amoroses. 
Athos: Home seriós, que poques vegades reia. Parlava amb paraules breus i 
expressives, sense ornaments ni floritures. De fet, era tan reservat que, als trenta 
anys, semblava un vell. Tot i que tenia una gran bellesa física i espiritual, ningú no li 
coneixia amants i mai no parlava de dones. Tenia al seu servei un criat que es deia 
Grimaud, a qui donava ordres amb un simple gest o moviment de llavis. 
Aramis: Era un jove exquisit, que tenia vocació religiosa. Exercia de mosqueter 
només per distreure’s, atès que aspirava a entrar algun dia en un convent; per això el 
seu criat Bazin sempre vestia de negre. 
El Sr. de Tréville: Capità de la guàrdia els mosqueters. Amic del pare de d’Artagnan i 
protector dels mosqueters. 
El Cardenal Richelieu: Odia a la reina i té com a aliada a Milady amb qui maquina 
trampes en contra de la reinal. 
Constance (la Sra. Bonancieux): dama de companyia i ma dreta de la reina, l’ajuda 
incondicionalment amb el seu afer amorós amb el duc de Buckingham. D’Artagnan 
d’enamora d’ella. 



Anna d’Austria (la Reina): Casada amb Lluís XIII però enamorada del duc de 
Buckingham, 
Lluis XIII (el Rei): Sospita que la reina el traeix i es deixa aconsellar pel Cardenal 
Richeliev, 
4 criats dels mosqueters: Planchet (criat de d’Artagnan), Grimaud (criat de Athos), 
Bazin (criat d’Aramis): sempre vestia de negre, rondava els 40 anys i era un home 
dolç i grassonet que dedicava les hores de lleure a obres de caritat. D’altra banda es 
mostrava mut, cec i sord a tot el que feia el seu amo, i treballava per a ell amb una 
fidelitat a tota prova. Mosquetó (criat de Porthos): Vestia amb magnífics gipons que un 
sastre arreglava dels vestits vells i les capes del seu amo. 
La guàrdia dels Mosqueters
Homes del Cardenal
Gent del poble - convidats de la cort

TOTAL DE BALLARINS/ES  38
Personatges principals  1

• Martina Baliu és Athos

• Berta  Castells és Capità de Treville 

• Joan Ramón Garcés és Lluis XIII

• Mariona Gené és Constance

• Carolina González del Valle és Porthos

• Helena Fernández és Aramis 

• Coke López de la Madrid és D’Artagnan 

• Alejandro Requena és Cardenal Richelieu

• Judith Valls és Milady

• Mireia Valls és Anna d’Àustria 

• La Guàrdia dels mosqueters i la guàrdia del cardenal: alumnes de Nivell Avançat II 
de l’Escola de Dansa del Consell Comarcal de l’Anoia. 

• Cos de ball: alumnes de 6è de l’Escola de Dansa del Consell Comarcal de l’Anoia. 

Disseny de vestuari i vestuari: Roser Pons (EL DIDAL) 
Vestuari cos de ball: Cedit per IEA Oriol Martorell. 

TOTAL DE MÚSICS 21
Orquestra Terres de Marca (Repertori per a orquestra de corda). 

 Els personatges principals poden estar subjecte a canvis segons la data de contractació. 1



Elena Bernal (coreògrafa)  

És professora de dansa des del 1989. Té el títol superior 
de Pedagogia de la Dansa i l’equivalència de títol 
superior en Tècniques de Coreografia i Interpretació. 

És autora del llibre: “Así se descubre la danza clásica” 
ed. Cims. 

Se li han atorgat diversos premis coreogràfics dins el 
marc de l’escola de dansa del Consell Comarcal de l’Anoia, entre ells per la 
coreografia “La Balada dels tres fadrins”   sobre el poema original de Josep M. De 
Sagarra, en el concurs organitzat pel departament d’ensenyament de la Generalitat 
dedicat a l’autor; i premi esdeveniments Igualada 2004 per l’espectacle: “la Bella 
durment” adaptació per infants de la gran obra de repertori de Ballet Clàssic: “la Bella 
durment”. 

Actualment és Cap de departament de dansa clàssica de l’ IEA Oriol Martorell. 

Josep Miquel Mindán Seuba (director musical) 

Ha estudiat direcció coral a l’ESMUC. Ha treballat amb 
Mireia Barrera, Josep Vila i Joahn Duijck. Participà l’any 
2005, en el Curs Internacional de Direcció d’Orquestra amb 
A. Ros Marbà i també en les edicions de 2007 i 2009, 
treballant amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. L’any 2007 
fou convidat a dirigir l’estrena d’“Àngel perdut”, de Carles 
Prat, amb la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia.  A més, 
realitza un curs amb la Orquesta Ciudad de Elche sota el 
mestratge de Manuel Hernàndez Silva l’estiu del 2012. 

L’any 2008 inicia els estudis de direcció al WKPU de Viena on ha treballat amb Georg 
Mark, David Aaronson i Guido Mancusi. La clausura dels seus estudis a Viena es 
realitzà el 14 de Maig de 2012 amb un concert a la Radiokulturhaus amb l’orquestra 
Slowakisches Philarmonie on obté les màximes qualificacions. 

Ha sigut director de nombroses formacions corals tant a Catalunya com a Àustria. 
Actualment dirigeix el Cor Albada de l’agrupació Cor Madrigal, l’Schola Cantorum 
d’Igualada i l’@COR de Santa Coloma de Queralt. 

Ha dirigit la JOSA, la Orquestra del WKPU, la Slowakisches Philarmonie, l’Orquestra 
de Girona, la Wiener Tonkunsvereingung i la OTEM (Orquestra Terres de Marca) amb 
la qual manté una estreta relació professional. 

Escola de Dansa del Consel Comarcal de l’Ànoia  

(http://www.anoia.cat/escoladedansa) 



Orquestra Terres de Marca

L'Orquestra Terres de Marca es va crear l’estiu del 2010 a la comarca de l’Anoia  amb 
joves intèrprets d’alt nivell i notable experiència. La primera aparició pública fou com 
a orquestra de cambra i companyia de petit format amb l’intermezzo La Serva 
Padrona, de G.B. Pergolesi, amb direcció musical de Josep Miquel Mindán i escènica 
d’Arnau Vinós, amb la qual va recórrer diversos escenaris de Catalunya entre 2010 i 
2011. Sota aquest mateix format i direcció també porta a escena l’òpera La Canterina, 
de J. Haydn, el novembre de 2012 a Igualada.  

Sota la mateixa direcció musical de Josep Miquel Mindán cal destacar la participació 
al 1r Festival de Música Sacra d’Igualada, Ànima, el desembre del 2012 amb l’Oratori 
de Nadal de Saint-Saëns junt amb la Coral Xalest i  la presentació pública com a 
orquestra simfònica amb la secció completa de vent  en el concert Els Nostres Joves 
Grans Músics, amb obres de Beethoven, Sibelius i L. Muñoz. També cal destacar la 
participació en la commemoració del 10è aniversari del Cor Anton Bruckner de 
Barcelona, amb la interpretació de la Missa n. 2, en Mi m, de Bruckner, entre el 
desembre de 2013 i gener 2014. 

En format orquestral, entre 2012 i 2013 ha realitzat també altres produccions sota la 
batuta de Daniel Mestre, com el Concert d’Orquestra i Orgue, amb obres de Mozart, 
Poulenc i Miserachs, amb l’organista Joan Paradell,  a Igualada, o el Concert de 
Joves intèrprets de corda,  a Hostalets de Pierola i Igualada, amb obres de Vaugahn 
Williams, Mendelssohn, Montsalvatge i  Mozart i la participació a la 2na edició del 
festival Ànima d’Igualada, amb el concert Bach&Haendel, Advent i Nadal.  

Val a dir que actualment la formació està enregistrant el Cd Oratori del Llibre de 
Sinera de S. Espriu amb música de Mercè Torrents, amb un format experimental mixt 
orquestra/cobla/cançó sota la direcció de Concepció Ramió.  

Terres de Marca és un segell  musical vinculat a Contrapunt.  Plataforma per a la 
promoció d’Activitats Musicals,  que neix juntament amb l’orquestra, amb la voluntat 
d’anar consolidant diferents formacions vocals-instrumentals  amb joves músics 
professionals a fi de fer arribar a tots els  racons del nostre país propostes singulars 
de música clàssica i de música catalana. Sota aquest mateix segell, ara mateix, a 
més de l’orquestra, figuren altres formacions clàssiques i de música catalana.  

Requeriments per a l’espectacle 



Característiques de l’espai  

L’espectacle necessita dos espais escenogràfic. Un per a l’orquestra d’uns 6 metres 
d’ample per 4 de fondària per 3 d’alçada que inclou 20 instrumentistes de corda 
(6/5/4/4/2) més director. La disposició pot ser a convenir. Es necessitaran també 
tantes cadires com músics hi ha a l’orquestra. El segon espai ha de ser d’uns 7 
mestres d’ample per 7 de fondària per 4 d’alçada. El terra ha d’estar cobert amb 
linòleum. 

Requeriments tècnics

Al fons de l’escenari cal una pantalla per a projectar imatges el màxim de gran 
possible (en cas de poder projectar sobre negre no seria necessari). Un projector. La 
il·luminació serà a convenir amb la coreògrafa segons la disponibilitat de la sala. El 
tècnic de llums serà a convenir amb la coreògrafa. 

Disponibilitat

La sala hauria d’estar disponible entre tres i quatre hores, sigui immediatament abans 
de l’actuació o sigui al mateix dia, a convenir,  per assajos, prova de so i muntatge. 
Després de l’actuació es necessita una hora per desmuntar.  

Assistència als artítes

Convindria disposar de dos espais de vestuari. Les condicions de temperatura i 
il·luminació pels músics han de ser les adequades per a poder actuar en condicions. 
Complements bàsics d’assistència (aigua, WC, etc.). 

Contractació

Cal contractar el concert amb una antel·lació mínima de tres mesos abans de la data 
d’actuació. La productora es reserva el dret de realitzar canvis en el programa 
sempre de mutu acord amb el contractant. 

Contacte

Per tal de contractar aquest espectacle o bé fer qualsevol altra consulta podeu 
adreçar-vos a la següent adreça de contacte: 

Concepció Ramió i Diumenge

contrapunt@llegim.com 

C/ Mestre Montaner 38, 2on, 2a  Igualada 

Tels. 93 807 80 21 //93 804 08 84 

691 562 902 

mailto:contrapunt@llegim.com

