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Foto: David Salcedo 
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“Quan vaig començar a estudiar amb l’Ernie Martin –membre de l’Actor’s 
Studio–, ell just acabava de fundar els seu propi estudi Actor’s Creative Studio 
de Nova York.  
 
De seguida em va fascinar la forma en què l’Ernie feia, bàsicament a través 
d’exercicis d’improvisacions i de memòria sensorial, que l’actor descobrís com 
construir un personatge a partir d’ell mateix. 
 
Com a conseqüència, la meva necessitat com a intèrpret era posar tota aquella 
experiència en un espectacle on pogués aplicar tot allò que es desenvolupava 
a les classes, tot el què aprenia, i mostrar-ho i compartir-ho amb el públic. 
D’aquí sorgeix la proposta inicial de Diari d’un boig, el 1985. Vaig proposar-li 
a l’Ernie si li interessaria dirigir-me en aquella experiència. Primer va llegir el 
text, li va agradar i només va accedir-hi amb la condició que jo havia de seguir 
la seva filosofia del que signifca el treball d’actor: crear vida a l’escenari.  
 
Vam començar a treballar, però no partint del text sinó d’improvisacions i 
d’exercicis de memòria sensorial aplicats al personatge. I fins que l’Ernie no va 
veure que havíem materialitzat la vida del personatge, no vam posar-nos a 
treballar amb el text. 
 
Personalment, aquell treball va representar una descoberta de com podia 
afrontar la interpretació a partir d’aquell moment. Ha estat sens dubte 
l’experiència més intensa, interessant i reveladora de la meva feina d’actor. 
Per aquest motiu, ara sento la necessitat de poder compartir aquest treball 
d’una manera nova i amb una mirada diferent, neta.  
 
Crec que aquesta nova proposta de l’obra té un nivell més realista, que 
aconseguirà que l’espectador estarà totalment immers en l’experiència.”  
 

Fermí Reixach 
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Sinopsi 

 
Submergit en un món de rangs, categories, ànsies d’ascendir i envenges, el protagonista de 
Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol, el conseller titular Aksentil Ivànov Poprixin, 
està sol a una ciutat inhòspita i freda. 
Gógol ens sorprén amb una barreja de realitat i fantasia per mostrar el procés vital que 
experimenta el protagonista de l’obra. 
 
 

Fitxa Tècnica 
 
 

Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol 
 
Direcció i adaptació................................. Fermí Reixach 
Intèrpret Poprixin..................................... Fermí Reixach 
Ajudant de Direcció................................. Fernando Suárez 
Producció ................................................ Companyia O’Teatre-Fermí Reixach   
Premsa i ajudant de Producció............... Judith Belmonte Rivera 
Direcció Técnica i il·luminació ................ Paco Moreno Padilla 
Escenografia i vestuari............................ Oriol Riera Gruart 
Fotografia................................................ David Salcedo 
Traducció de l’obra de Nikolai Gógol...... Victòria Izquierdo Brichs i Àngels Margarit Riu 
Durada .................................................... 75 minuts 
 

 
 

La raó del boig  
 
Diari d’un boig és un dels textos més intensos i populars de Nikolai V. Gógol i, al mateix 
temps, es tracta d’un dels monòlegs més atractius al qual un actor por donar vida.  
Fermí Reixach ha escollit fer d’aquest muntatge la seva primera experiència com a 
director perquè és l’eina perfecta per retre homenatge al seu autor, el rús Nikolai V. 
Gógol, en el bicentenari del seu naixement. I, com a actor, perquè li permet desplegar 
tots els seus registres i capacitats interpretatives. 
 
Malgrat no estar escrit en l’estil de la dramatúrgia clàssica amb el format habitual del teatre, 
Diari d’un boig és un text teatral en sí mateix, ple,dels temes universals i eterns: amor, 
ambició, enveja, odi, bogeria; totes les passions més visceralment humanes.  
Per aquest motiu Diari d’un boig és un mirall de l’ésser humà, amb gran quantitat de 
contrastos i, per tant, absolutament vigent. 
 
Diari d’un boig és igualment un text veritablement poètic on el personatge Aksentil Ivànov 
Poprixin –alhora que també el seu intèrpret, director i productor, Fermí Reixach– recorre el 
camí de la bogeria des de l’amor imaginari i no correspost fins a l’extraordinària delicadesa i la 
fragilitat de la lluna. 
 
Per totes aquestes raons, Fermí Reixach s’ha decidit a fer una revisió i adaptació d’aquesta 
obra, i presenta una nova dramatúrgia i la seva visió actual d’aquest clàssic contemporani en la 
producció Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol. 
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200 anys de Nikolai V. Gógol (1809-1852) 

 
Precursor de Kafka, Nikolai V. Gógol va convertir un obscur funcionari en el protagonista dels 
seus millors relats fantàstics. Abocat a la certitud que la seva vida no val res, que res en la seva 
existència no el fa únic, el funcionari arquetípic de Gógol s’aboca a la desesperació i recorre els 
carrers de Peterburg a la recerca de la seva indentitat. 
 
Quan es compleixen dos-cents anys del naixement de l’autor rús, el muntatge de Diari d’un 
boig. Bicentenari de Nikolai Gógol, dirigit i protagonitzat per Fermí Reixach i produït per la 
companyia teatral que porta el seu nom, rescata aquest autor i ret homenatge a la seva 
literatura i a la vigència dels temes que hi tracta. 
 
Els Contes de Peterburg –nom sota el qual Gógol va aplegar els relats Diari d’un boig, La 
Perspectiva Nevski, El nas, El capot i El retrat, examinen la crisi de l’home modern, urbà, que 
no es resigna a esdevenir per sempre una peça insignificant de l’engranatge de la burocràcia.  
La follia, l’afany de superar una vida mesquina, la por a ser exclòs del món dels homes 
honestos, són tractats per l’autor des d’una perspectiva irònica que mena a una crueltat sense 
límits i a la dissolució dels valors.  
 

Antecedents 
 
Diari d'un boig és un dels darrers i més coneguts contes de Nikolai V. Gógol i data de 1834. El 
1985, Fermí Reixach coneix la versió actualitzada que estaven preparant Victòria Izquierdo 
Brichs i Àngels Margarit Riu (i que es va publicar el 1987, Edicions del Mall), i decideix portar-
lo a escena.  
 
Aleshores Fermí era a Nova York, rebent classes d'Ernie Martin. Va ser doncs, amb Martin a la 
direcció, amb qui va abordar el muntatge de l'obra (1984-85) i l'estrena al nostre país va 
suposar un esdeveniment teatral de primer ordre.  
 
En els vint anys següents, Fermí Reixach i Ernie Martin no van deixar de treballar 
conjuntament, a banda dels seus projectes individuals. Els darrers cops a Barcelona amb 
Abans d'esmorzar & Hughie de Eugene O'Neill al Mercat de les Flors el 2001, i entre el 2005 i 
el 2007 amb Diari d’un boig de Gógol, amb la versió en castellà al Teatro Español de Madrid. 
 
Ara, quan s’acompleixen 25 anys de la seva primera presa de contacte amb aquest 
obra de Gógol, Fermí Reixach s’enfronta personalment a una nova aventura teatral 
integral amb Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol, i l’encara tant des de la 
vessant interpretativa, com des de la direcció i la producció, oferint una visió més 
madura de l’espectacle.  
 
 
Aquesta és la cronologia de la relació de Fermí Reixach amb l’obra: 
 
1984 – Diary of a Madman – interpretada per Fermí Reixach i dirigida per Ernie Martin, Nova 

York 
Diari d’un boig – interpretada per Fermí Reixach i dirigida per E. Martin, Teatre 
Romea, Barcelona 

2005 – Diari d’un boig (assajos formatius) – interpretada per Fermí Reixach i dirigida per E. 
Martin, S. Almazen, Barcelona 

2007 – Diario de un loco - interpretada per Fermí Reixach i dirigida per E. Martin, Teatro 
Español, Madrid 

2010 – Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol – produïda, dirigida i interpretada per 
Fermí Reixach, Companyia O’Teatre-Fermí Reixach, Versus Teatre, Barcelona 
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Notes de producció 
 
Recordem que Ernie Martin, director teatral de Nova York, és membre de l’Actor’s Studio. 
Després d’alguns anys d’actuar en cinema, teatre i televisió, el 1970 començà a donar classes, 
a dirigir per a Lee Strasberg i per a l’Actor’s Studio. Va obrir el seu propi estudi de teatre a Nova 
York, on finalment va coincidir amb Reixach, de qui va ser professor. 
Aquestes són unes paraules seves sobre Diari d’un boig i la feina de Fermí Reixach interpretant 
aquesta peça de Gógol: 
 

“Citant Nikolai Gógol, `Encara resta molta feina i enriquiment de l’ànima. La 
meva ànima ha de quedar més neta que les neus de les muntanyes i més 
radiant que els cels i només llavors adquiriré la força per crear grans empreses 
i una gran carrera, només llavors resoldré l’enigma de la meva existència´.  
El meu desig en dirigir Diari d’un boig era expressar el realisme assolit per 
Gógol amb el mètode. L’entrallat de la producció és la fantasia que tots tenim i 
que a alguns els és permés d’expressar-la sense conseqüències, mentre 
d’altres han de pagar el preu de la follia.  
Quan Fermí estava estudiant amb mi, jo estava organitzant l’Ernie Martin 
Studio Theatre/Actors Creative Theatre. Vaig adonar-me de seguida de 
l’enorme talent d’en Fermí i en proposar-me la possibilitat d’interpretar el FOLL 
tal i com jo el veig en la meva filosofia, vaig accedir. 
Crec que la creació d’un ésser humà al teatre, cinema o televisió és un acte 
natural de la natura orgànica creativa de l’actor. En l’art no hi ha impossibles si 
l’artista no viola les lleis de la natura, sinó que les aplica lògicament al seu art. 
L’actor ha d’aprendre a ultrapassar tots els obstacles a través de l’amor i el 
goig del seu art. Ell ha triat ser on és. En interpretar, a la vida –tant si guanyes, 
perd o empates- semmpre has de posar-ho tot de la teva banda i estimar-ho. 
Només hi ha un tu en aquest univers.” 

Ernie Martin 
 
 

Recull de premsa sobre Diari d'un boig 
 
► Diari d’un boig, 1985, dirigida per Ernie Martin. 
 

• Joan de Sagarra, El País:  
“Davant la demostració d'aquest excel·lent actor, d'aquest deixeble 
avantatjat del mètode, i que no podia haver-se quedat en això, en pura 
demostració, jo reivindico allò que no sempre hem vist en els addictes al 
mètode: al personatge gogolià vist sota la seva veritable llum, amb el seu 
just patetisme, sense estridències, sense passar-se ni un punt, des de 
dins, amb una gran tendresa.” 

 
 

• Francesc Burguet i Ardiaca, El País:  
“El Diari d’un boig de Nikolài Gógol, magníficament interpretat per 
Fermí Reixach (...). L’excepcional qualitat de Reixach (...). 
 
Reixach, fugint de la temptació de l’histrionisme, de l'exageració, 
ens ofereix una representació emocionant, d'una indescriptible 
bellesa, subtil, una interpretació que matisa profundament aquesta 
lenta però sòlida fugida del personatge cap a la bogeria. 
(...) tremenda força gestual del rostre de Reixach. 
 
(...) colosal recreació de Reixach. 
(...) tot l'ímpetu expressiu d'aquest rostre delirant de l'actor.” 
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• El Periódico de Catalunya:  
“Fermí Reixach, que actúa sota la direcció d’Ernie Martin, fa una 
creació magistral del funcionari boig imaginat per Gógol.” 

 
 

• Guía del Ocio:  
“Darrera de Diari d’un boig hi ha un gran actor. 
 
(...) Diari d’un boig és també una lliçó de teatre.” 

 
 
*I retalls de premsa a la documentació annexa. 
 

 
 

Funcionari Poprixin, un personatge clau per a Reixach 
 

♦ “Els actors tenim alguna cosa dels personatges que interpretem”, ha dit en alguna 
ocasió Fermí Reixach.  

 
♦ “El protagonista és un funcionari de la més baixa categoria, ja que la seva feina 

consisteix a treure punta als llapis, i que estàá enamorat de la filla del director de 
l’oficina. És un personatge grotesc que es torna tràgic a mesura que augmenta el seu 
patiment.” 

 
♦ “L’obra Diari d’un boig tracta un tema recorrent a Gógol: el de les persones deformes 

que es veuen limitades pel seu físic per expressar la seva bellesa interior. Crec que 
aquest text té moments divertits i d’altres en què arriba a gelar-te el cor. Per a mi és 
com un cant a la llibertat, al dret de ser home.” 

 
♦ “Tots tenim un extrem de bogeria i això fa que el personatge es torni tremendament 

real i pròxim. És com un ànima que no és en el cos que volia. Tot i que està en un 
psiquiàtric, la seva realitat no és real, sino la que viu.” 

 
♦ “En aquesta obra, Ernie Martin –el director– i jo (1984), hem evitat el monòleg, de 

forma que el boig es va convertint en els personatges que estan a la història, i fa de 
gos..., constantement està canviant, de manera que en explicar la realitat, ell la fa.” 

 
♦ “Sempre que l’he interpretat, he notat com el públic acollia l’obra amb molta emoció. Els 

espectadors es queden enganxats a la cadira i executen el mateix procés que jo.” 
 

♦ “No pensava que pogués haver-hi alguna cosa més difícil que El rei Lear, fins que m’he 
enfrontat amb Diari d’un boig.”  
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Companyia O’TEATRE - FERMÍ REIXACH 
 
La Companyia 

 
 
La Companyia O’Teatre-Fermí Reixach (Rizal Producciones, S.C.P.) irromp en el món de les 
arts escèniques (2009) aportant la seva energia creativa, professionalitat i una visió emocional 
de la interpretació, per fer créixer la passió pel món del teatre tant a casa nostra com arreu.  
 
Hereva de la llarga trajectòria professional de Fermí Reixach com a actor però també com a 
productor en diverses iniciatives, l’actual Companyia O’Teatre-Fermí Reixach posa en marxa 
una aventura artística i empresarial que vol contribuir a donar suport a projectes escènics 
valents, però de reconeguda solidesa interpretativa. 
 
El 1985 va preparar amb Ernie Martin Diari d’un boig, primera obra en què Fermí Reixach va 
aplicar el mètode Stanislavski aprés a Nova York. Va ser també amb aquesta obra on es feia 
evident el seu concepte de com ha de ser el teatre i el treball amb els actors que implica, una 
filosofia del Group Theatre que beu directament del saber fer d’Elia Kazan i Lee Strasberg, 
impulsors del mètode des del cinema i des l’Actor’s Studio, escola que van fer servir com a 
plataforma expansionadora d’una nova generació d’actors i d’una innovadora forma 
d’interpretar que s’apartava de tot l’anterior. 
 
Reixach ha recollit aquest saber fer interpretatiu i el fa realitat ara en la Companyia O’Teatre-
Fermí Reixach, posant-lo de manifest a cada una de les seves produccions, de les seves 
sortides a escena, de les noves transfiguracions en un personatge. 
 
L’equip que configura la companyia pretén fer un teatre sincer, des de la passió per l’escena i 
lluny dels efectes especials, on l’essencial és el que es diu i el com es diu. Un teatre que tracti 
els temes que de veritat ens preocupen i que sàpiga arribar a l’espectador.  
 
Fermí Reixach com a productor teatral 
 
 
2009-10  Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol de N. V. Gógol, direcció de Fermí 

Reixach, producció O’Teatre-Fermí Reixach – Versus Teatre (Barcelona), Sala Trono 
(Tarragona)  - Companyia O’Teatre-Fermí Reixach 

 
2001-05 Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, recital de 

poesia dramatitzada amb música de J.M. Arrizabalaga - Teatre Lliure (Barcelona), 
Círculo de Bellas Artes (Madrid) i Nova York - Companyia O’Teatre-Fermí Reixach 

 
2001 Hughie d’Eugene O’Neill, direcció d’Ernie Martin – Mercat de les Flors, Barcelona - 

Companyia O’Teatre-Fermí Reixach 
 
1985    Diari d’un boig de Nikolài Gógol, direcció d’Ernie Martin – Teatre Romea, Barcelona 
 
1979-84  Un home apassionat, lectura dramatitzada de poemes de diversos autors (Roïs de 

Corella, Carner, Martí i Pol, J. M. de Sagarra, A. March, Maragall, Espriu, Papasseit, 
Estellés, J. Alcover, Rosselló-Pòrcel i Bonet) amb la música de violoncel interpretada 
per Ignacio Alcover – Teatre Lliure (Barcelona), Girona, Carnegie Recitall Hall i 
Spanish Institute de Nova York, Boston. 

 
■  Director Escènic  ■   
 
2009-10  Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol de N. V. Gógol, direcció de Fermí 

Reixach, producció O’Teatre-Fermí Reixach – Versus Teatre (Barcelona), Sala Trono 
(Tarragona) - Companyia O’Teatre-Fermí Reixach 
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FERMÍ REIXACH, l’actor 
 
Biografia professional 

 
 
► Fermí Reixach (Lloret de Mar, 1946) és un actor vocacional forjat en el teatre, que porta 
des dels 12 anys pujat als escenaris. 
 
► Prové d'algunes de les experiències teatrals més importants que han tingut lloc a 
Catalunya i tot Espanya, ja que va començar la seva carrera professional amb Els 
Comediants -grup teatral del qual va ser un dels fundadors (1972)-, va treballar després 
amb Joglars, per passar finalment al Teatre Lliure, que també va contribuir a fundar 
(1976). 
 
► Després de quatre anys de treball en el Lliure, el 1980 va donar un gir a la seva carrera i es 
va traslladar a Nova York per aprofundir en la seva formació actoral, ja que va obtenir una beca 
de la Fundació Joan March i del Comitè Conjunt Hispà-Nordamericà. I allà va assistir a l'Actor’s 
Studio, a l’Stella Adler Institute, així com a l’Ernie Martin Actor’s Creative Studio, escoles en les 
quals es va convertir en un actor del mètode, és a dir del mètode Stanislavski.  
 
► El 1984 va tornar a Barcelona, on va estrenar als escenaris Diari d’un boig, de Gógol, sota la 
direcció d’Ernie Martin, un dels seus professors a Nova York. La seva magistral interpretació 
d'aquesta obra va significar el reconeixement definitiu del seu poder interpretatiu per part del 
món de la cultura a Espanya. Diari d’un boig es va convertir, en definitiva, en la producció més 
important de la seva carrera, peça que ha representat des de llavors una vegada i una altra en 
escenaris de tot el món, tant en català, espanyol com en anglès. 
 
► A finals dels 80, intervé en diverses pel·lícules (Luces i sombras, Matar al Nani, Daniya) que 
donen un impuls a la seva carrera en l'àmbit cinematogràfic, tasca que porta compaginant des 
d’aleshores amb la seva dedicació al teatre. 
 
► Fermí Reixach ha estrenat recentment al cinema la cinta El Greco, on dóna vida a Manuel 
de las Cuevas. I a més ha finalitzat la seva feina en altres tres pel·lícules, The frost (La 
escarcha), que es presentarà al Festival de Cinema de Sitges 2009, El viatge vertical i 
L’estació de l’oblit. 
  
► Des del seu debut fins a l'actualitat, Fermí Reixach ha protagonitzat més d'una trentena de 
muntatges teatrals, intervingut en més de vint pel·lícules i en nombroses sèries i produccions 
per a la televisió. 
 
► Reixach parla i interpreta en català, castellà i anglès, la qual cosa li ha donat la possibilitat 
de participar en produccions teatrals i cinematogràfiques tant a Europa, Amèrica Llatina com 
als Estats Units. 
 
► Amb una presència física imponent i una veu de forta potència expressiva, Fermí Reixach 
és reconegut tant per la crítica, el públic, com pels seus col·legues de professió, com un dels 
actors del nostre país amb una trajectòria interpretativa més sòlida i coherent. 
 

 

■  Premis i reconeixements professionals 
- 2 Nominacions als Premis Gaudí del Cinema Català com Millor Actor 
Protagonista per Estació de l’oblit i a Millor Actor Secundari per The frost (El 
gebre). 2010 
- Nominació als Premis Gaudí del Cinema Català com Millor Actor Secundari pel seu 
paper a El Greco. 2009 
- Millor Actor en el Festival de Cinema de Gijón i en la Setmana de Cinema de Múrcia 
pel llargmetratge En el jardín. 1989 
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- Millor Actor, concedit per la Generalitat de Catalunya, pel seu paper a la pel·lícula 
Daniya. 1988 
- Premi Ícaro de teatre de Diario 16 al Millor actor de l'any per la seva interpretació a 
El rey Lear, Ederra i Don Juan Tenorio. 1983 
- Premi de l'Associació d'Espectadors de Teatre (AET) de Reus per la seva 
interpretació a Diari d’un boig. 1985 
- Premi a la millor pel·lícula al Festival de Cinema Independent de Bcn per Bert. 
 

■  Ha treballat a les ordres de reconeguts directors de teatre 
Lluís Pascual, Calixto Bieito, Ernie Martin, Miguel Narros, Pere Planella, Fabià 
Puigserver, Albert Boadella, J. L. Gómez, Joan Font 

■  Interpretant els protagonistes d’obres dels dramaturgs 
William Shakespeare, Nikolài Gógol, Anton Txhéjov, Sófocles, José Zorrilla, August 
Strindberg, Bertold Brecht 

■  A les reconegudes companyies teatrals 
Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Els Joglars, Els Comediants, Teatre Grec, Teatro 
María Guerrero, Teatro Romea, Teatro Español, Teatro Romano de Mérida 

■  I ha passejat el seu art pels millors escenaris del món 
Barcelona i tot Catalunya, Madrid i la resta d’Espanya, Washington, Nova York, 
Chicago, Itàlia, Brasil, Argentina, Veneçuela 

■  En el cinema, ha col·laborat amb els prestigiosos realitzadors 
Jaime Camino, TomTykwer, Bigas Luna, Carlos Saura, Antonio Chavarrías, Jaume 
Balagueró, Rosa Vergés, Brian Yuzna, Ferran Audí 

■  A pel·lícules com 
 Luces y sombras: El perfum: Història d’un assassí; El Greco; Volavérunt; La noche 

oscura; Una ombra en el jardí; Darkness; Faust, la venganza está en la sangre; The 
Frost (La escarcha) 

 
 
El més recent  
 
 
2009           Estació de l’oblit de Christian Molina: en el paper protagonista, Domingo. 
 

Siempre hay tiempo. Héctor y Bruno  d’Ana Rosa Diego: en el paper de Luis. 
 
2008 The Frost (La escarcha) de Ferran Audí: Mopsemand. 

 
El viatge vertical d’Ona Planas: interpretant el paper protagonista de Federico 
Mayol. 
 
Mystics de Música Aperta (Ignacio Alcover i Ignacio Uriagereka): muntatge 
escènic  multidisciplinar presentat a la National Gallery of Art de Washington. 
 
Jaume I. Francesos contra catalans, documental coordinat per Jordi Pujol. 

 
■  En rodatge i producció  ■   
 
2009 La mosquitera, dirigida per Agustí Vila: en el paper de Robert. 
 
 Animales domésticos, dirigida per Xavi Jiménez. Una producció Filmax: en el 

paper d’Àngel. 
 
 La balada de l’estret, amb guió de Jaime Botella: en el paper de Genaro, un 

mossén. 
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Trajectòria teatral, cinematogràfica i televisiva 
 
 
■  TEATRE  ■    
 
2009-10  Diari d’un boig. Bicentenari de Nikolai Gógol de N. V. Gógol, direcció de Fermí 

Reixach, com a Funcionari Poprixin – Versus Teatre (Barcelona), Sala Trono 
(Tarragona)  - Companyia O’Teatre-Fermí Reixach 

 
2008 Mystics de Música Aperta (Ignacio Alcover i Ignacio Uriagereka): muntatge escènic  

multidisciplinar presentat a la National Gallery of Art de Washington. 
 
2007 Diario de un loco de Nikolài Gógol, direcció d’Ernie Martín, com a Funcionari 

Poprixin – Teatro Español, Madrid 
 
2006 Nausica de Joan Maragall, dirigit per Hermann Bonnín, com a Daimó  – Teatre Grec, 

Barcelona 
 
2003 L’hort dels cirerers d’Anton Txéjov, dirigida por Lluís Pasqual –  Teatre Lliure, 

Barcelona 
 
2001-05  Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, recital de 

poesia dramatitzada amb música de J.M. Arrizabalaga - Teatre Lliure, Barcelona. Així 
com al Círculo de Bellas Artes, Madrid, a Vic, Granollers, Lloret de Mar i a Nova York 

 
2001 Hughie d’Eugene O’Neill, direcció d’Ernie Martin, com a Hughie – Mercat de les 

Flors, Barcelona 
 
2000 La tempesta de William Shakespeare, direcció de Calixto Bieito, com a Pròsper – 

Teatre Grec i Mercat de les Flors, Barcelona. I gira per Espanya. 
 
1996 El pare d’August Strindberg, direcció de Pere Planella, com a Padre – Teatre Lliure, 

Barcelona 
 
1995-2002     Tío Vania d’Anton Txéjov, direcció de Miguel Narros, com a Vània – Barcelona, 

Madrid,  
Alacant, etc 

 
1992 Edipo en Colono i Edipo Rey de Sófocles, com a Edip – Teatro Romano de Mèrida, 

Extremadura 
 
1988 Absències de Salvador Brotons i Miquel Martí i Pol, lectura dramatitzada dels 13 

poemes de l’autor sobre música del compositor – Palau de la Música Catalana, 
Barcelona 

 
1987 L’última copa de Harold Pinter – Teatre Lliure, Barcelona 
 
1986 Mel salvatge-Platonov d’Anton Txéjov, direcció de Pere Planella, com a Platonov – 

Teatre Lliure, Barcelona 
 
 La filla del Carmesí de Josep Maria de Sagarra – Teatre Romea, Barcelona 
 
1985 Diari d’un boig de Nikolài Gógol, direcció d’Ernie Martin, com a Funcionari Poprixin – 

Teatre Romea, Barcelona 
 
1983 Ederra, d’Ignacio Amestoy, dirigida per Miguel Narros, paper de Theo Burton - Teatro 

Español, Madrid 
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Don Juan Tenorio, de Zorrilla, dirigida per Miguel Narros, paper de Don Juan – 
Teatro del Arte, Madrid 

 
1982-83 El rey Lear, de William Shakespeare, dirigida per Miguel Narros, paper de Lear – 

Sala Olimpia, Madrid 
 
1981 El purgatorio de San Patricio, de Calderón de la Barca –  St Patrick’s Catedral, 

Nova York 
 
1980 El balcó de Jean Genet, dirigida per Lluís Pasqual, paper de Jutge – Teatre Lliure, 

Barcelona 
 
1979-84  Un home apassionat, lectura dramatitzada de poemes de diversos autors (Roïs de 

Corella, Carner, Martí i Pol, J.M. de Sagarra, A. March, Maragall, Espriu, Papasseit, 
Estellés, J. Alcover , Rosselló-Pòrcel i Bonet) amb la música de violoncel interpretada 
per Ignacio Alcover – Teatre Lliure (Barcelona), Girona, Carnegie Recitall Hall i 
Spanish Institute de Nova York, Boston, entre d’altres 

 
1979 Hughie d’Eugene O’Neill, com a Hughie – Teatre Lliure, Barcelona 
 
 La bella Helena, dirigida per Pere Planella, com a Agamenó – Teatre Lliure 
 
 Les tres germanes d’Antón Txéjov, com a Vierxinin – Teatre Lliure, Barcelona 
 
 Consell d’amor, com a Diable 
 
1978 Hedda Gabler  dirigida per Pere Planella, com a J. Tessman – Teatre Lliure, 

Barcelona 
 

Abraham i Samuel, de Víctor Haïm, dirigida per Pere Planella, com a Abraham – 
Teatre Lliure 
 
La vida del rei Eduard II d’Anglaterra, de Christopher Marlowe, com a Eduard II – 
Teatre Lliure  

 
1977-78 Titus Andronicus de William Shakespeare, dirigida per Fabià Puigserver, paper de 

Titus – Teatre Lliure, Barcelona 
 
1977 La cacatúa verda, dirigida per Pere Planella, com a Prósper – Teatre Lliure, 

Barcelona 
 
 La petita Mahagonny, de Bertold Brecht, amb música de Kurt Weill, dirigida per Pere 

Planella, com a P. Ackerman – Teatre Lliure, Barcelona 
 
 Leonci i Lena, de Büchnes, com a Criat 2 – Teatre Lliure, Barcelona 
 
1976 Àlies Serrallonga d’Els Joglars, en el paper de Joan Sala, Àlies Serrallonga 

Barcelona 
 
 Camí de nit, 1854,  – Teatre Lliure, Barcelona 
 
1974 El pupilo quiere ser tutor, dirigida per José Luis Gómez – Teatre Capsa, Barcelona 
 
1973 Non Plus Plis d’Els Comediants, en el paper de Clown - Barcelona 
 
1973 Catacroc d’Els Comediants, en el paper de Clown – Barcelona 
1960-72   La filla de la mort – Grup d’Estudis Teatrals d’Horta, Barcelona 
 L’ombra de l’escorpí – Grup d’Estudis Teatrals d’Horta, Barcelona 
 Partenaire – Barcelona 
 Remena, nena, dirigida por Josep Anton Codina – Barcelona 
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■  CINEMA  ■   
 
2009 Siempre hay tiempo. Héctor y Bruno d’Ana Rosa Diego: en el paper de Luis, amic 

d’Héctor. 
 

Estació de l’oblit de Christian Molina: en el paper protagonista, Domingo. 
 
2008 The Frost (La escarcha) de Ferran Audí: Mopsemand 
 

El viatge vertical d’Ona Planas: Federico Mayol 
 

Azaña de Santiago San Miguel: Lluís Companys 
 
2007   El Greco de Yannis Smaragdis: Don Miguel de las Cuevas 
 
2006      El Coronel Macià de Josep Maria Forn: El Ministre de la Guerra, General Aznar 
 

 El perfum: Història d’un assassí de TomTykwer: Noble 
 
2005 L’est de la brúixola de Jordi Torrent 
 
2004  Iris de Rosa Vergés: Papicactus 
 
2002 Darkness de Jaume Balagueró: Villalobos 
 

Semana Santa de Pepe Danquart: Cap de Policia Rodríguez 
 
2001 Mi dulce de Jesús Mora: Pare - Mario 
 
2000 Faust: La venganza está en la sangre de Brian Yuzna: Inspector de policia Marino 
 
1999 Volavérunt de Bigas Luna: Cardenal 
 

Els ocells de la piscina de Miquel Ángel Rayó 
 
1998 Bert de Lluís Casasayas: Bert 
 
1994 L’enfonsament del Titanic d’Antonio Chavarrías 
 
1993 La febre d'or de Gonzalo Herralde: pintor Gaspar 
 
1991 Manila d’Antonio Chavarrías fotògraf 
 
1990 La punyalada de Jorge Grau: Rafael 
 
1989 En el jardí d’ Antonio Chavarrías: Policia 
 

La noche oscura de Carlos Saura: Fray Gerónimo Tostado 
 
1988 Luces y sombras de Jaime Camino: Felipe IV 
 

Daniya, jardín del harén de Carles Mira: El capità 
 

Matar al Nani de Roberto Bodegas: Richard 
 
1987 Laura, del cielo llega la noche de Gonzalo Herralde 
 
1980 La campanada de Jaime Camino: Enrique (executiu) 
 
 Ave María: Capità  
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■  TV  ■    
 
2008–09  Rhesus, minisèrie de TV3: en el paper de policia retirat 
 
2008 Guante blanco, TVE (1 episodi): en el paper de Germán  
 
2006-07   Mar de fons, TV3 (9 episodis): Nofre Revert  

 
2005 Mar rojo, Telecinco (TV movie): Anselmo 
 

El cor de la ciutat, TV3 (13 episodis): Jutge 
 
2003 Fragments, TV3 (TV movie): Ramos 
 
2002  Diari d’un boig, TV3 (teatre especial TV): protagonista 
 
2000 Andorra. Entre el torb i la Gestapo, TV3 (minisèrie): Dr. Coco (TV3) 
 

Aleph, lectures contades, TV3: episodi de William Shakespeare: ell mateix 
 
1996 El pare, Televisó Espanyola a Catalunya (TV movie) 
 
1995 Jocs de rol, TV3 (TV movie): Policia  
 
1991 El Quijote de Miguel de Cervantes, TVE (minisèrie): Cardenio 
 
1990 La punyalada, TV3 (minisèrie) (3 episodis): Rafael 
 
1989 Entreacte de Manuel Cussó-Ferrer, TV3: Inventor protagonista   
 
1988 Daniya, jardín del harén de Carles Mira, versió per a la TV: El capità 
 
1986 Galeria oberta, TV3, teatre a la TV: Mel salvatge: protagonista Platonov 
 

L’ombra de l'escorpí, Televisó Espanyola a Catalunya (TV movie) 
 

Els visionaris, Televisó Espanyola a Catalunya (TV movie)  
 
1983 Estudio 1, (teatre especial TV) TVE: Don Juan Tenorio V: Don Juan Tenorio 
 
1980 Quitxalla, Televisó Espanyola a Catalunya (4 episodis): Oberó 
 

Novel·la, Televisó Espanyola a Catalunya: episodi El caçador invisible: Actor  
 
1978     Llibre dels fets del bon rei Jaume, Televisó Espanyola a Catalunya: 1 episodi: Noble   
 
1976 La Odisea, TVE i Els Joglars (sèrie): Diversos personatges  
 

Hamlet, teatre a la TV: Enterramorts 
 
La febre de l’or, TV (minisèrie): (3 episodis): Pintor Gaspar 
 
Justícia fosca, TV (sèrie): Capítol 9: Jutge 
 
Civilitzats tantmateix, teatre a la TV: protagonista 
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■  ALTRES  ■   
 
1992  Made in Barcelona, programa de tv: Fermí Reixach va entrevistar l’escriptor barceloní 

Manuel Vázquez Montalbán en el capítol dedicat a la literatura. 
 
1976 Cançons de Lladre, LP Edigsa: Gravació i interpretació dels temes musicals del disc, 

basats en cançons populars catalanes de bandolers. 
 
 
La crítica ha dit d’ell...   
 
 

• El Periódico de Catalunya, 1986:  
“Fermí Reixach, un dels actors més apassionats del teatre català”. 
 

• El Periódico de Catalunya, 1988:  
“Fermí Reixach és un nom imprescindible del nostre teatre”. 
 

• Avui, Jaume Comellas, 1988:  
“Un tot terreny del teatre”. 

 
• Guía del ocio, Fernando López Bejarano, 1983: 

 “La de Fermí Reixach és una vida dedicada al teatre. Però ell, que és un 
actor en el qual les tensions suposen un recurs més per a matisar la 
interpretació, prefereix parlar de passió per l'escena des de la més 
tendra edat”. 
 

• Diari de Barcelona, Patricia Garbancho, 1986: 
“Fermí Reixach, un actor fonamentalment inquiet (...) continua apostant 
pel risc (...). La seva és una actitud indispensable per a treure al teatre 
català dels seus perpetus cercles viciosos, de l'etern girar entorn dels 
noms consolidats. Té més valor un fracàs seu que el triomf previsible (...) 
d'alguns altres”. 

 
 
► Entrevista a la Revista Serra D’Or, número de novembre de 2008 
“La passió per actuar” http://fermireixach.wordpress.com/revista-de-prensa/serrador/ 
 
► Entrevista a TV3 
Programa TVist, 19/09/06. 
Interessant entrevista l’actor, a la qual explica el seu mètode interpretatiu a travès de les 
emocions. Inclou també una interpretació improvisada sobre la base de l’actuació de Jack 
Nicholson a Alguns homes bons.  
 

■  Web oficial 
http://fermireixach.wordpress.com 
http://www.youtube.com/watch?v=fF84HJQKmtc 

■  Facebook 
http://es-la.facebook.com/pages/Fermi-Reixach/38014148095 
http://www.facebook.com/pages/Fermi-Reixach/38014148095?ref=s 

■  Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%AD_Reixach 
 
Contacte 
oteatre@hotmail.com 
Contractació: Fernando Suárez - tel. 678 21 92 99, oteatre@hotmail.com 
Premsa: Judith Belmonte – tel. 630 16 16 59, companyiaoteatre@gmail.com 
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CALENDARI DE REPRESENTACIONS 
 
Sala Trono (Tarragona)- 17 i 24 de gener del 2010 >>PRORROGAT FINS AL 7 DE FEBRER 
Teatre del Mar (Palma de Mallorca) - del 27 al 31 de gener del 2010 
Versus Teatre (Barcelona) – des de l’11 de febrer del 2010 
 
 
Recull de premsa destacat sobre Diari d'un boig. Bicentenari... 
 
► Jacinto Antón, El País, Quadern Catalunya (14/01/10) 
 

 
 
 
 
► Andreu Sotorra, Clip de Teatre (21/02/10) 
 
“Diari d'un boig. Bicentenari de Nikolai Gògol». Conte de Nikolai Gògol. Traducció de Victòria 
Izquierdo Brichs i Àngels Margarit Riu. Adaptació: Fermí Reixach. Intèrpret: Fermí Reixach. 
Il·luminació: Paco Moreno i Philip Aster. Escenografia i vestuari: Oriol Riera. Companyia: O'Teatre 
- Fermí Reixach. Direcció: Fermí Reixach. Versus Teatre, Barcelona, 21 febrer 2010. 

Roda el món i torna a... Nikolai Gògol! Sí, deu ser això. Perquè malgrat que Fermí Reixach (Lloret de Mar, 
1946) té una extensa trajectòria professional de fa més de quaranta anys, tant en teatre, com en cinema i 

�televisió, alguna cosa hi deu haver en el conte 'Diari d'un boig', de Nikolai Gògol (Soro insk, Ucraïna, 
1809 - Moscou, 1852) que fa que l'actor hi torni un quart de segle després de la seva estrena.  
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El retorn, però, no és una simple reposició mimètica del que va fer aleshores sinó que el temps ha 
madurat el contingut, malgrat que el text sigui el mateix. Però el que no és el mateix és l'intèrpret. I la seva 
experiència del teatre i de la vida acumulada en aquests vint-i-cinc anys fa que ell mateix vegi el text de 
Nikolai Gògol d'una altra manera i s'hi enfronti també d'una altra manera.  
Aquesta mateixa percepció és també el que origina que, en lloc, per exemple, d'interpretar bona part del 
text enfilat damunt d'una taula vella —aquesta és, almenys, la imatge retinguda des d'aleshores i que 
unes fotografies al vestíbul del Versus Teatre recorda—, ho faci ara en un escenari que representa una 
mena de cel·la, amb un catre mig desmanegat, dels d'indigent, amb un netejamans en una pica de 
palangana d'antiquari, un tamboret i poca cosa més d'escenografia.  
Si bé la justificació del retorn és que es commemora el 200 aniversari del naixement de Nikolai Gògol, un 
pensa que en realitat Fermí Reixach no s'ha alliberat mai en aquests vint-i-cinc anys de la força que 
imprimeix el personatge del boig que interpreta i de la veu dels altres personatges paral·lels que Gògol fa 
aparèixer en el seu conte.  
El relat de Nikolai Gògol va ser escrit el 1834, però els anys sembla que no hagin passat. Les misèries 
que s'hi desgranen sobre la naturalesa humana tenen avui el mateix significat. Esclar que ja no deuen 
quedar gaires funcionaris que matin les hores fent punxa al llapis, però sí que han aparegut els 
passatemps burocràtics de la pantalla de l'ordinador que han substituït l'antiga tradició llapissera de 
pixatinters.  
El personatge de 'Diari d'un boig', el funcionari Aksentil Ivànov Poprixin, no té una feina gaire ben 
considerada. I, al damunt, aspira a guanyar-se la filla del cap del departament. ¿A qui se li acut una cosa 
així tenint com a futur l'ocupació de fer punxa al llapis? Hi ha en aquesta tria tràgica de Nikolai Gògol, una 
esquitxada de comèdia, gènere que utilitza en alguna altra de les seves obres, 'L'inspector', per exemple, 
que Sergi Belbel va dirigir la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya. La cara i la creu, 
esclar, comparada amb 'Diari d'un boig'.  
La interpretació de Fermí Reixach del paper del funcionari boig, per entendre'ns, va pujant de to a manera 
que augmenta la seva obsessió i que es transforma en una mena de rei nu que no es veu la pròpia nuesa, 
però que té el pressentiment que tot el que l'envolta no acaba de lligar amb el que ell n'espera. Ningú no 
reconeix la seva categoria perquè no la saben veure.  
La fusió que Fermí Reixach fa del personatge protagonista amb la veu d'un quisso absent accentua 
encara més aquest procés de bogeria dins del text que acaba degradant el personatge fins a la rendició 
final, al moment poètic i fugaç d'observar un puntet allà dalt a la Lluna.  
Aquest és un text i un personatge perillós per a actors sense la maduresa interpretativa de Fermí Reixach. 
Una mica més de forçada del pistó cap a l'histrionisme o l'exageració de l'obsessió que el turmenta li 
podria ser absolutament un parany fatal. Fermí Reixach el condueix com aquell qui fa de genet a pèl i amb 
unes simples regnes dóna joc, estira i arronsa, afluixa i frena, però també deixa que la bèstia es desfogui 
al seu aire.  
No és una interpretació fàcil ni senzilla de dominar ni d'escoltar. Tant per a l'actor com per als 
espectadors. Entenguem-nos, vull dir que, justament el que fa que, en vint-i-cinc anys, hagi canviat, és a 
dir, la mirada més madura i reflexiva sobre el personatge de Gògol, té el llast de la progressiva comoditat 
que s'ha instal·lat a les platees, molt més educades i disposades fa un quart de segle a rebre una 
interpretació d'un text com aquest que no pas ara. Un retrocés que no és tan sols propi del teatre sinó que 
s'ha produït en qualsevol altre àmbit creatiu: literatura, cinema, música... La tecnologia, el comandament a 
distància, el botó digital juguen a la contra de propostes com aquesta.  
Per això, assistir a una representació del 'Diari d'un boig', de Nikolai Gògol, requereix baixar a les 
profunditats del teatre —no cal baixar sempre a les de l'infern— i endinsar-se en tot allò que un actor de 
raça pot donar durant una hora i quart sense que aspiri a rebre res a canvi sinó la satisfacció d'uns 
aplaudiments.  
Però Fermí Reixach no enganya. Ha creat la companyia O'Teatre amb el seu nom, inspirada en els 
principis que va descobrir amb Ernie Martin, membre dels Actor's Studio, en la seva estada els anys 
vuitanta a Nova York, i on va començar la seva llarga aventura que encara dura amb el text de Nikolai 
Gògol.  
Són els mateixos principis que ara predica: "Fer un teatre sincer, des de la passió per l’escena i lluny dels 
efectes especials, on l’essencial és el que es diu i el com es diu. Un teatre que tracti els temes que de 
veritat ens preocupen i que sàpiga arribar a l’espectador." En fi, com deia al principi, rodar el món i tornar 
a... Nikolai Gògol.” 

http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/versus.html 
 
 
 
► Podcast de l’entrevista al programa Tots X Tots de Com Ràdio (19/01/10)  
http://www.comradio.com/rss/radioalacarta.asp?p=200 
http://podcast.comradio.com/P_19012010_200_1.mp3 >> minut: 4’40” 
http://podcast.comradio.com/P_19012010_200_3.mp3 >> minut: 37’25” – fins al 45’25” 
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► Francesc M. Rotger, Diario de Mallorca (30/01/10) 
 

 
 

 
 
 


