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Inventari del fons Rosa Novell 
 
Documentació civil,  acadèmica  i personal  
Documentació acadèmica de la UAB, assignatura de literatura catalana, Curs als Estats 
Units,  Apunts manuscrits 

Currículums vitae de Rosa Novell, certificats d’estudis i diplomes 
Videobook de Rosa Novell. Fragments de representacions de teatre, cinema i televisió. 
Conté CD-ROM 
Documentació personal. Carta astral 
Activitat creativa. Escrits de Rosa Novell sobre Samuel Beckett 
Documentació Teatre /intèrpret  
La nostra ciutat (1968). Fotos 
Els físics (1969). Programes 
Massa temps sense piano (1970). Programes 
Terra baixa (1975). Programes 
Quiriquibú (1976). Guió, programes i fotografies  
Somni d’una nit d’estiu (1977). Programes, fotografies i notícies de premsa  
Antígona (1978). Guió, programes, fotografies i notícies de premsa  
La gavina (1979). Documents de Preparació de l’obra, programes, dossier de l’obra, 
fotografies, premsa  
Hamlet (1999). Guió, Guió, programes, fotografies , dossier i  notícies de premsa 
Dragonera (1979). Guió i notícies de premsa  
El balcó (1980). Guió, Documents de Preparació de l’obra, programes,  fotografies, premsa 
Antoni i Cleòpatra (1980). Guió, programes i premsa  
El guant negre (1981). Guió, programes, fotografies i notícies de premsa 
El príncep d’Homburg (1982). Programes, fotografies i premsa  
Deixeu-me ser mariner (1983). Fitxa tècnica, documentació administrativa, programes i 
premsa  
Oh, els bons dies (1984). Bibliografia prèvia a l’obra, guió, fitxa tècnica, documentació 
administrativa, programes, fotografies, premsa i correspondència  
Al vostre gust (1984). Documentació administrativa, programa, fotografia amb Pasqual 
Maragall i premsa  

L’àguila de dos caps (1985). Guió, programes  i premsa  
La ronda (1985). Guió, programes i premsa  
La senyora de Sade (1986). Guió, programes , premsa i correspondència  
El 30 d’abril (1987). Guió i premsa  
L’intercanvi (1987). Guió, document de preparació obra, fitxa tècnica, programes, premsa i 
correspondència  
La marquesa Rosalinda (1988). Guió, Documentació administrativa, programes, fotografies, 
premsa i correspondència  
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Elsa Schneider (1989). Bibliografia prèvia a l’obra: text dramatúrgia en castellà i català, 
documentació preparació guió, programes Romea, Programes, revista i dossier de l’estrena 
a França, fotografies i premsa  
El viatge (1989). Guió, programes, fotografies  
Restauració (1990). Guió, documents , documents Preparació de l’obra, Textos públics de 
Mendoza i Novell, fitxa tècnica, Documentació administrativa, programes, documentació  
gira, fotografies, premsa, correspondència  
Edip, tirà (1991). Guió, programes, gira Mérida, fotografies, premsa 
El gran mercado del mundo (1992). Guió i programes  
Cartes a nenes (1993). Guió, fitxa tècnica, programes, fotografies i premsa  
Joan Miró, l’amic de les arts (1993). Bibliografia prèvia a l’obra, preparació guió, Guió 
original i versions. Documentació sobre l’escenografia, fitxa tècnica, documentació 
administrativa, programes, fotografies, premsa i correspondència  
La senyora Florentina i el seu amor Homer (1994). Guió, preparació obra, documentació 
administrativa, programes, fotografies ,Diapositives de la gira de l’obra per Mallorca i 
correspondència 
Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas... (1994). Guió, documentació 
administrativa, programes, premsa  
Antoni i Cleòpatra (1995). Guió, programes i premsa 
Revolta de bruixes (1996). Guió, programes, fotografies i premsa 
De poble en poble (1996). Guió, programes i premsa 
La veu humana (1998).  Guió, programes i premsa 
Memorias de Adriano (1999). ).  Guió, programes, dossier de l’obra i premsa 
Plaça dels herois (2000). Guió, documentació preparació de l’obra, fitxa artística, programes, 
dossier, fotografies i premsa 
La noche de Molly Bloom (2000-2001). Guió, preparació de l’obra, documentació 
administrativa, Programes, Fotos, Premsa i  Correspondència 

Unes polaroids explícites (2001). Guió, preparació obra, programes, Dossier de la 
programació de la temporada 2001-2002 de la Sala Fabià Puigserver (Teatre Lliure), premsa 
Coriolà (2002). Bibliografia prèvia a l’obra, Guió, documentació preparació de l’obra, fitxa 
artística, programes, dossier, fotografies i premsa 
Fedra (2002). Bibliografia prèvia a l’obra, Guió, documentació preparació de l’obra, fitxa 
artística, documentació administrativa, programes,  fotografies i premsa 
Zona zero (2003). Guió, programes, documentació administrativa , premsa  
Casa i jardí (2005). Preparació de l’obra, fitxa tècnica, documentació sobre l’escenografia, 
documentació administrativa, fotografies i premsa 
Mòbil (2007). Guió, preparació obra, fitxa tècnica, programes, dossier de l’obra , premsa i 
fotografies  
El dia del profeta (2008). Bibliografia sobre Joan Brossa i la seva obra, Guió original i 
versions, documentació Preparació de l’obra, ). Fitxa artística i tècnica, programes, dossier, 
fotografies , audiovisual,  
Un dia. Mirall trencat (2008). Guió, documentació Preparació de l’obra, fitxa artística, 
documents escenogràfics, documentació administrativa, programes, premsa, 
correspondència  
Edip, una trilogia (2009). Guió, Programes de Barcelona, Madrid i Mèrida 
La dona justa (2010). Guió, documentació administrativa, programes, dossier obra, premsa,  
CD-ROM amb el cartell, premsa, fotos i vídeo amb fragments d’escenes;  i correspondència 
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El misantrop (2011). Guió, preparació obra, dossier premsa,  
Un fràgil equilibri (2011). Documentació diversa,  
Els missatgers no arriben mai (2012). 
Fragments de converses (2012-2013). Cartes manuscrites entre Manuel Clausells i Eduard 
Toldrà (CD-ROM) 
L’última trobada (2014). Premsa 
Cinema, documentació diversa  
Hic digitur dei (1976), El vicari d’Olot (1981), Te deix amor la mar com a penyora (1981) 
Interior rojo (1983), Aragon (1983), Dalí (1989) , Lo más natural (1990), Els papers d’Aspern 
(1991, El porqué de las cosas (El perquè de tot plegat) (1994), El passatger clandestí 
(1995), El año del diluvio (2004)., Xtrems (2008) documentació diversa 

Televisió, documentació diversa  
Perversidad  (1977), La dama de les camèlies (1977) 
Club (1978), Fregolismes (1979), Hores d’amor i tristesa (1980), Quitxalla (1980-1981) 
Gran teatre. Premsa (1980-1981), El xou de la família Pera (1984). 
 Crònica negra (1988). TV3, Arnau. Els dies secrets (1993), Secrets de família (1995). 
Nissaga de poder (1996-1997), Germanes de sang (2001), La Mari (2002), Jet lag (2002),  
El cor de la ciutat (2004), Majoria absoluta (2004). 
  

Recitals de poesia. Documentació diversa  
La pell de brau (1971), Sagarra vist pels seus íntims (1982), La cançó (1983), Lectures 
poètiques de Josep Carner (1984), Lectura de Salvador Espriu (1985), Carles Riba, filòsof 
arquitecte (1993), La rosa als llavis (1994), La paraula tan buscada (1995), Dedicació (1996) 
Suite (1996), Records. La veu del modernisme (1997), 6è cicle de poesia al teatre (1997) 
Cantar de los cantares (1998), Veu de veus (1998), L’aventura de llegir (1998).  
Homenatge ciutadà a Joan Brossa (1999), De quan la gent parlava. Contes de Pere Calders 
(1999), Mundos poéticos del siglo XX (1999), Jornada de poesia. Biblioteca Gabriel Ferraté 
(1998), Ara digueu. Antologia de poesia patriòtica (2001), Passeig poètic pel segle XX 
(2001) 
Música a la Unió Soviètica (2002), Rosa Novell recita Àngel Planells (2002), De quan la gent 
parlava (2ª edició, 2004) Palau Rober, Lectura de poesia de Pere Gimferrer (2006) 
Lectura de poemes a Rusiñol (2006), Lectura poètica a les nits d’estiu al CaixaFòrum. 
(2007). 
Pavese, empremtes fins a l’Albergo Roma (2007), Un passeig per la cultura catalana (2007) 
Soldadet de plom (2008), Joan Maragall, el ciutadà (2011), Homenatge institucional i popular 
a Josep Maria de Sagarra (2012), Colors interiors (2010),  

Direcció de Teatre 
Maria Rosa (1997). Bibliografia prèvia a l’obra, guió, preparació obra, fitxa tècnica, 
documentació administrativa, programa, fotografies, dossier premsa, Diapositives de 
l’escenografia 
Olga sola (1998). Fitxa tècnica, programa, dossier obra, fotografies, premsa  
Les dones sàvies (1999). Bibliografia prèvia a l’obra, guió, documents producció, fitxa 
artística i tècnica, programes, dossier obra, figurins, fotografies, premsa  
Il teatro alla moda (1999). Guió original i català, documents producció, programes, 
fotografies,  documents audiovisuals, premsa, correspondència  
Un’anima chiamata Puccini (1999). Producció, fitxa tècnica, documents de producció: 
esbossos escenogràfics, Dossier de presentació d’escenografia, programes i premsa 
Greus qüestions (2004). Guió, documents de producció, documentació administrativa, , 
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programa, dossier obra, fotografies i premsa 
Final de partida (2005). Bibliografia prèvia a l’obra, documents de producció, fitxa artística i 
tècnica, documentació administrativa, programes,  fotografies i premsa 
Vells temps (2006). Guió en català, documents de producció, documentació administrativa, 
programes,  premsa i correspondència  
Sin noticias de Gurb (2008). Guions, fitxa tècnica documentació administrativa, programes, 
premsa i audiovisuals  
Obra desconeguda. Manuscrits de producció 
Realitzacions a TV 
Tots els que cauen (1989), Eh, Joe (1992).  
Altres col·laboracions com a intèrpret  
La traïció de Judes (1985-1986), vídeo-instal·lació. Programa 
Homenatge a Mercè Rodoreda (1988) 
Homenatge a Margarida Xirgu (1988) 
Dia mundial del teatre (1989). Recepció oficial 
Simposi actors i directors: Cinema i identitat cultural (1989) 
Tirant lo Blanc (1991), ràdio. Premsa 
Cicle de lectures dramatitzades sobre autors nord-americans... (1991). Premsa 
Lectura de textos per l’arribada de la torxa olímpica a Empúries (1992) 
Mercè Rodoreda: un projecte teatral (1993) 
Lectura de narracions a Rusiñol (1997) 
1714, la pèrdua de la llibertat dels catalans (2003), radionovel·la 
Dotze dames i una reina (2009) 
Fragments de converses (2012-2013) 
Pilato, Pilato (2013), curtmetratge 
IV Festival de músiques contemporànies de Barcelona (data desconeguda) 
Música II (1985-1986). Documentació administrativa 
Dear liar (1987). Documentació administrativa 
Palabras para todo (1998) 
Glòria (1999-2000) 
La plaça del diamant (2003). Cessió de drets 
Projecte Dalí (data desconeguda) 
Activitat docent documentació diversa 
Col·laboracions diverses 
Art Flash (1983). Guió i premsa 
La tarda és nostra (1994). Documentació administrativa i premsa 
Conferència “L’aventura de llegir” (1997). Documentació administrativa 
Acte inaugural Any Miró (1993). Fotos 
Dinar representants del teatre (1997). Fotos 
Recepció festes de primavera (1997). Fotos 
Presentació premis Winterthur-Economics (1997). Documentació administrativa 
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3r Premi Pont d’Esplugues (1999). Conté fotos 
Presentació del llibre “Dones i teatre” (1999). Conté fotos 
Acte inaugural Any Rusiñol (2006) 
Participació en l’Orquestra de Cadaqués (2006). Documentació administrativa 
Actes diversos no identificats en què ha participat. Fotos 
Activitat associativa, social i política 
Sol·licituds d’autorització a l’SGAE (2003). Documentació administrativa 
Reunió per la creació del Centre de Cultura Contemporània 
Tancament campanya Felipe González (1993). Conté fotos 
Conferència Pasqual Maragall sobre cultura a Barcelona (1996). Fotos 
Suport a Pasqual Maragall en anunci de premsa (1997) 
Correspondència rebuda diversa 
Reconeixement i crítica  
Premsa. Entrevistes i articles sobre Rosa Novell  

Premi Nacional d’Interpretació (1988). Fotos 
Premi Margarida Xirgu (1989). Fotos 
Premi butaca (2001) 
Creu de Sant Jordi (2007) 
Premis i reconeixements diversos no identificats. Fotos 
Premis i reconeixements diversos. Premsa 
Fotografies no associades a un espectacle o amb manca d’informació per associar-
les  
Fotografies de rodatge a Ziguinchor (Senegal), Fotografies de rodatge no identificat (Girona, 
gener 1981), Fotografies de recitals diversos, Fotografies d’estudi de Ros Ribas (1978, 
Antígona), Fotografies d’estudi de Carme Masia (data no identificada), Fotografies d’estudi 
de Carles Gimeno (data no identificada), Fotografies d’estudi amb telèfon (data no 
identificada), Fotografies d’estudi de Pilar Aymerich (abril 2006), Fotografies d’estudi de 
Montse Garriga (data no identificada), Fotografies i diapositives d’estudi de Ros Ribas (dates 
diverses), Fotografies d’escena, d’estudi i rodatge  diverses no identificades. 
Diapositives amb Joan Potau, Carme Elies i Julieta Serrano (1987) 
Fotografies amb companys de professió (Madrid, gener 1995) 
Fotografies amb companys de professió (diverses) 

 


