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dale recuerdos XXX 
(je pense à vous) 

creació i direcció Didier Ruiz 

cia. La compagnie des Hommes 
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Concebut per Didier Ruiz i la formació parisenca La compagnie des Hommes, 
aquest espectacle es fa a mida del teatre on es representa fent pujar a escena la 
gent gran del barri. Van néixer abans de 1945. No són actors i vénen a explicar-se 
dalt de l’escenari, a través dels seus records, de les seves paraules, de les seves 
sensibilitats. Una vivència de la memòria més propera. Teatre i document. 

 

Dale recuerdos (je pense à vous) 
arriba a la trentena edició a 
Barcelona. Una aventura que ja 
ha fet divuit anys i ha estat 
presentada a França i a 
l’estranger. Per donar veu als 
records dels nostres vells. Una 
sèrie de retrats que ens els 
acosta de manera insòlita, com si 
ens hi reconeguéssim.  

L’espectacle es va estrenar el 1999 i s’ha reinventat en vint-i-nou ocasions (sense 
comptar aquesta) a Béziers, París, Avinyó, Rouen, Elbeuf, Choisy-le-Roi, Calais, 
Bonneuil-sur-Marne, Brétigny-sur-Orge, Montluçon, Hendaia, Trappes, Tarbes, 
Ispoure, Creil, Santiago de Chile, Tremblay-en-France, Rivesaltes, Moscou, Lió, 
Lipeck, Ripazan, Saint-Ouen, Nozay, Malabo, Brioux-sur-Boutonne, Saint-Junien, 
Saint-Denis de la Réunion i Sablé-sur-Sarthe.  

 

Aquest espectacle forma part del recorregut Canvi de codi, com també: 

 
FIVE EASY PIECES 
dramatúrgia Stefan Bläske idea, text i direcció Milo Rau  
Gràcia. del 13 al 15 d'abril 
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TEATRE LLIURE GRÀCIA – DEL 31 DE MARÇ AL 2 D’ABRIL 

Dale recuerdos XXX (je pense à vous) 
creació i direcció Didier Ruiz 
cia. La compagnie des Hommes 
 

amb 

Neus Ballabriga Vidaller / Elena Boy Sacristán / Pepa Campà Viňeta / Rosa 
Gallardo Pérez / Salvador Gaspar Sánchez / Eugeni Llorens Sanjuan / 
Fernando Sesé Rovira / Teresa Fors Pallàs / Mercedes Vallina Álvarez / 
Francesc Valls Ylla 
 

 

il·luminació Maurice Fouilhé / so Adrien Cordier 
 

 

ajudant de direcció Mònica Bofill / fotografies Emilia Stéfani-Law / per La 

compagnie des Hommes: producció Emilie Raisson i administració Mina de 
Suremain 
 

 

coproducció Teatre Lliure i La compagnie des Hommes 
amb el suport de l'Institut Français de Barcelona 

companyia subvencionada per la Région Ile-de-France  

 

amb la col·laboració d’Àngels Nogué 
 

La compagnie des Hommes dedica aquestes funcions a la Carmen Muntané 
 

espectacle en català i castellà 
durada aproximada 1h. 20’ sense pausa 

 

seguiu #dalerecuerdosXXX al twitter  

horaris  divendres 20:30h. / dissabte 19h. / diumenge 18h. 

preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de 
l’espectador) / 16,50€ tarifa plana Abonament Espectador / 12€ Carnet Jove i 
menors de 30 anys  
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“M’interessa el que he anomenat La petita 

memòria, una memòria afectiva, un saber quotidià, 
el contrari de la gran memòria preservada als 
llibres. Aquesta memòria, que penso que forma la 
nostra singularitat, és extremadament fràgil i 
desapareix amb la mort.” Christian Boltanski 

 

L’instant present o la recerca de l’eternitat 

No hi acabo de creure fins que els veig entrar a l’escenari. És potser el meu 
moment predilecte. Fins llavors, sempre hi ha una part confusa, saber si és 
realment possible, representable. Si aquesta aventura no és massa inversemblant. 
I després comença. I després hi ha els cossos. I després, les veus. I aquesta 
presència, sempre. Allò que m’agrada per damunt de tot és l’instant present en 
què sorgeix la paraula. Sense xarxa. Es tracta d’un teatre de l’instant. D’un salt 
que fem amb ells al mateix moment que passen les coses. Fa divuit anys que 
aquests moments em travessen sempre amb el mateix estupor. Fa divuit anys que 
intento dibuixar el temps que passa amb el traç més fi i precís possible. Fixar la 
llum abans que s’apagui. Un clarobscur a la Caravaggio del temps que passa. 
Dale recuerdos (je pense à vous) és, doncs, una temptativa, un esbós recomençat 
sense parar. Una col·lecció que no s’acaba mai. Una temptativa de respondre 
preguntes que encara no troben resposta. 

Didier Ruiz 
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els intèrprets 

Aquest espectacle no hauria estat possible sense la col·laboració desinteressada de:  

 

Neus Ballabriga Vidaller nascuda el 1938 

Elena Boy Sacristán  nascuda el 1936 

Pepa Campà Viňeta  nascuda el 1941 

Rosa Gallardo Pérez nascuda el 1937 

Salvador Gaspar Sánchez nascut el 1935 

Eugeni Llorens Sanjuan nascut el 1935 

Fernando Sesé Rovira nascut el 1927 

Teresa Fors Pallàs nascuda el 1935 

Mercedes Vallina Álvarez nascuda el 1933 

Francesc Valls Ylla nascut el 1926 
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el creador i director 

Didier Ruiz 
Béziers, 1961 

Nascut a la costa Mediterrània, Didier Ruiz 
reivindica la seva llatinitat i la seva història 
lligada a l’emigració espanyola. 

Després d’abandonar una carrera d’actor 
que ja no el satisfeia, va fundar La 
compagnie des Hommes el 1998 i va 
començar dirigir amb l’espectacle L’Amour 

en toutes Lettres, questions sur la sexualité 

à l’Abbé Viollet 1924-1943, pensat per a 
trenta actors, i que continua en el repertori de la companyia divuit anys després de 
ser estrenat. 

El 1999 va estrenar el primer episodi de Dale Recuerdos (Je pense à vous), un 
seguit de records de persones de més de setanta anys. Avui dia ja en porta trenta 
(comptant el de Barcelona) muntatges en 30 ciutats franceses i d’arreu del món.  

El seu treball de creació gira en torn de dos eixos.  

Per una banda, ha estrenat espectacles amb actors, com ara Le Bal d’Amour ou la 

mise en pièce du fatras amoureux (2004), L’Apéro polar 1, 2 et 3 (tres entregues 
teatrals a partir de La petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy), D’amour et 

dope fraîche de Caryl Ferey i Sophie Couronne, i Des serpents au paradis d’Alicia 
Giménez Bartlett, La Guerre n’a pas un visage de femme – Fragments (2008), a 
partir d’Svetlana Aleksiévitx, Une Bérénice, un monòleg a partir de Racine per a 
una actriu (2011). El 2016 va estrenar Fumer de Josep Maria Miró al Grand T 
théâtre Loire Atlantique de Nantes.  

Per una altra, s’interessa per la presència de no actors, en tant que testimonis, 
portadors de la seva pròpia història i, al mateix temps, d’històries col·lectives. A W 

porta a escena la veu de treballadors, el 2012 a Saint-Ouen i el 2013 a Niort.  
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El 2013, per encàrrec de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, porta a escena 2013 

comme possible, una creació amb catorze adolescents de 15 a 22 anys, un retrat 
poètic, realista i sensible, d’una joventut d’avui. Se’n faran set edicions més, al 
Festival d’Avinyó el 2014, al Festival Grec de Barcelone i a Act’Art el 2015, en 
coproducció entre el Grand T théâtre Loire Atlantique i el TU-Nantes el 2016, a 
Lille amb el Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing, el Grand Bleu, la Maison Folie 
Wazemmes i a Saint-Gaudens amb Pronomade(s) en Haute-Garonne el 2017. 
L’Hexagone scène nationale Arts Sciences Meylan li encarrega, el 2015, portar a 
escena Lumière(s), onze investigadors i científics. El 2016 és el torn d’Une longue 

peine, un projecte que reuneix quatre homes que han passat diversos anys a la 
presó i en el qual la companya d’un d’ells relata l’empresonament. Estrenat a la 
Friche Belle de Mai a Marsella l’abril del 2016, l’espectacle fa gira les temporades 
2016/17 i 2017/18. Actualment treballa en un projecte nou sobre una altra forma 
d’empresonament, el de les persones transexuals, que veurà la llum la temporada 
vinent. 

La memòria, la petja i també el retrat i la col·lecció són el seguit de referències que 
voregen un camí continu, que Didier Ruiz explora incansable. 

 

més informació  
http://www.theatre-contemporain.net/biographies 
https://www.franceculture.fr/personne-didier-ruiz 
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La compagnie des Hommes - espectacles 
 

1998  L’Amour en toutes Lettres, questions sur la sexualité à l’Abbé Viollet 1

 924-1943 

1999 Dale Recuerdos (je pense à vous) 

2004 Le Bal d’Amour ou la mise en pièce du fatras amoureux 

 Apéro Polar 1 Une tranche de Poulpe autour d’un verre  

2006 Le grand théâtre de la Vi(ll)e 

2007 Syndromes aériens 

2007/08 Collections 1 

2008 La Guerre n’a pas un visage de femme – Fragments 

2009 L’Appel des morts 

2010 Collections 2 

2011 Emabide 

 Une Bérenice 

 Madeleine 

2012 Le grand bazar des savoirs 

 W (primera edició) 
 Apéro Polar 2 

2013 W (segona edició) 
 Voyage dans l’intime 
 Apéro Polar 3 
 2013 comme possible  

2014 Comme possible (segona edició) 
 Valse 1 

2015 Comme possible (tercera i quarta edició) 
 Lumière(s) 

2015/16 Une longue peine 

més informació 
lacompagniedeshommes@worldonline.fr / www.lacompagniedeshommes.fr 


