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La temporada passada va triomfar a la Sala Flyhard i ara arriba a l’Espai Lliure.
Una comèdia sobre la identitat individual i social, i les seves fronteres líquides,
de l’autor d’origen argentí Daniel J. Meyer i dirigida per Montse Rodríguez
Clusella.
Premis Butaca 2018 a l'Espectacle de petit format, al Text per a Daniel J.
Meyer, a l'Actor per a Albert Salazar i a la Direcció per a Montse
Rodríguez.

Aquest espectacle forma part del recorregut AUTOEXPLORADORS, com
també:
QUI ETS?
de Màrius Serra direcció Joan Arqué
Montjuïc. del 5 al 10/02
INCÒGNIT
de Nick Payne direcció Mònica Bofill
cia. La Incògnita
Montjuïc. del 27/02 al 17/03
TRANS (MÉS ENLLÀ)
creació i direcció Didier Ruiz
cia. La compagnie des Hommes
Gràcia. del 6 al 10/03
JE SUIS NARCISSISTE Òpera bufa
llibret Helena Tornero música Raquel García Tomás
direcció musical Vinicius Kattah direcció escènica Marta Pazos
cia. Òpera de Butxaca i Nova Creació
Montjuïc. del 12 al 14/04
EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS
dramatúrgia i direcció Pablo Messiez
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc. del 16/05 al 2/06
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Montjuïc/Espai Lliure – del 14 al 30 de desembre

A.K.A. (Also Known As)
de Daniel J. Meyer direcció Montse Rodríguez Clusella
intèrpret

Albert Salazar

escenografia Anna Tantull / vestuari equip A.K.A. / il·luminació Xavi Gardés /
so Xavi Gardés i equip A.K.A. / coreografia Guille Vidal-Ribas

ajudant de direcció Daniel J. Meyer / tècnic Fernando Portillo / alumne en
pràctiques de l'Institut del Teatre Bryan Millanes / producció executiva Roser
Blanch, Sergio Matamala i Clara Cols / cartell Quim Àvila i Roser Blanch /
distribució Eli Riera

construcció d'escenografia Anna Tantull

i els equips del Teatre Lliure
producció Sala Flyhard - Flyhard Produccions SL
amb el suport de l'ICEC - Institut Català de les Empreses Culturals, l'ICUB Institut de Cultura de Barcelona i de l'INAEM - Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

agraïments Quim Àvila, Àgata Casanovas, David Solans, Ivette Torrent, ESART,
EMAV, Ana Peña, Col·legi Sant Marc de Sarrià i Jordi Bas
espectacle en català i castellà
durada 1h. 15’ sense pausa

seguiu #AKAbcn, #AkaAlLliure i #postitAKA al twitter
horaris de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / diumenge a
les 18h.
preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) /
18,50€ dimecres i dissabte tarda (dies de l’espectador) / 16,50€ Tarifa Plana Abonament
Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 12€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i
tarifa Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 8€ menors / 7€ grups de secundària
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Vaig arribar de l’Argentina fa 15 anys. Soc argentí-alemany-jueu amb
ascendència alemanya, polonesa, russa però de Bielorússia –que potser en
aquella època era Ucraïna–, argentina i moldava. La meva germana viu a Israel
des de fa deu anys i els meus pares, des d’en fa cinc. O sigui que podríem dir
que soc el més arrelat de la meva família, ara mateix.
Si miréssim el meu arbre genealògic, no hi ha dues generacions que s’hagin
quedat a la mateixa terra tota la seva vida.
Visc a Catalunya, que podríem discutir durant hores i hores si és part
d’Espanya, i més precisament a Barcelona, que podríem discutir durant hores i
hores si avui és la millor representació de la ‘cultura catalana’.
Visc aquí. Sí, aquí, des de fa quinze anys.
Em sento d’aquí. La meva vida adulta l’he feta tota aquí. Tinc el nivell C de
català, tinc una posició/opinió política catalana i no em puc imaginar un pa
sense tomàquet.
Soc d’aquí.
Però continuo sent ‘de fora’.
Aquesta obra va d’això. De la identitat. De la diferència entre el que sents que
ets i allò que la societat determina que ets. Del dins i del fora.
Daniel J. Meyer

Carlos, em dic Carlos. Tinc 15 anys, o 16... Vaig al cole, m’avorreixo; quedo al
parc amb els col·legues; ballo hip-hop... i un dia conec la Clàudia i... màgia.
A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de l’adolescència d’en Carlos
del qual formem part. D’un moment en què, per circumstàncies alienes a ell, li
trontollen els fonaments, les arrels, la identitat. I és que en Carlos és adoptat... i
els ulls dels altres fan que es plantegi la seva ‘veritable’ identitat; pot ser que no
sigui del tot qui ha decidit ser. Perquè, en el fons, som qui sentim que som, o
qui la gent creu que som?
Doncs d’això tracta A.K.A., de com arrelen aquests gèrmens en la vida d’en
Carlos.

temporada 2018/19

www.teatrelliure.cat

la premsa ha dit...
“Una obra de gran intensitat dramàtica que, al temps que reflecteix el problema
personal d’un jove adolescent, denuncia el comportament de tota una societat diversa i
plena de contradiccions que, com un antic déu mitològic, devora els seus propis fills.
Una obra rodona que pot girar arreu –com així farà després de l’estrena a L’Atlàntida–
i aconseguir una gran acceptació.”
Carme Rubio (El 9 Nou)
“A primera vista, el monòleg d’un xaval de 15 anys que va per la vida amb l’skate sota
el braç i la caputxa de la samarreta sempre posada, no sembla que pugui tenir gaire
profunditat vital. Però aquest AKA escrit per Daniel J. Meyer trenca els esquemes:
l’autor dinamita el clixé de l’adolescent rebotat que creu que fumar-se un peta amb els
amics és el súmmum de la rebel·lia. [···] Montse Rodríguez, directora d’AKA, signa una
posada en escena tan enèrgica com la dramatúrgia de Meyer. Les escenes se
succeeixen de manera ràpida, àgil, en un espai escènic minimalista. Rodríguez mostra
la vitalitat del jove, l’optimisme irrefrenable de qui encara no coneix el fracàs ni la
decepció, sotmetent a l’intèrpret (extraordinari Albert Salazar) a un intensiu de teatre
físic: Salazar balla, es mou sense treva, salta, s’enfila a la cadira o a l’únic moble que
hi ha en escena, crida, riu, plora, parla amb el públic, el fa partícip primer de la seva
il·lusió i, més endavant, del seu dolorós desengany. Un trànsit per diferents emocions
(extremes) perfectament puntejat pel disseny d’il·luminació i per l’espai sonor (de Xavi
Gardés). Tot plegat enxampa l’espectador de principi a final, i assoleix fites, com el
moment que representa l’acte sexual de Carlos i la seva amant, alhora metafòrics i
reals, autèntics, d’alta intensitat teatral. Una feina per fer-nos pensar sense deixar de
banda la qualitat artística.”
Carme Tierz (Recomana.cat)
“Quan has seguit el desenvolupament dels últims anys de les dramatúrgies de Daniel
J. Meyer, pots esperar-te qualsevol cosa, objecte o persona dalt de l’escenari. La
sorpresa està garantida. El que no m’esperava era que el muntatge em deixés tan
flipada. Començant per la dramatúrgia, precisa, mil·limètrica, amb un ritme i un
llenguatge sorprenents. [···] Donar-ho tot a escena ha adquirit un significat nou
després de veure AKA. [···] Tan important com el llenguatge és la magnífica direcció
de Montse Rodríguez, el ritme "que no decaigui" és obra seva. Una de les peces claus
de tota l’obra són les transicions, aquells instants en què es prova de calmar els ànims
de personatge i del públic després de sometre’ls a una forta descàrrega emocional.
[···] Excepcional el treball interpretatiu d’Albert Salazar, que jo no havia vist fora de la
petita pantalla, i que es menja l’escenari i et deixa bocabadat amb els seu nivell extrem
de naturalitat. [···] Adolescents i adults es brregen a les butaques de la Flyhard per
gaudir d’un dels millors muntatges de la cartellera actual barcelonina. Imperdible.
Elisa Díez (Butaques i somnis)
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“Quan arriba aquell punt en el qual tu mateix dubtes de tu mateix, l’alè de la tragèdia ja
bufa damunt teu. Llavors, la maquina dels prejudicis que semblava rovellada torna a
posar-se en marxa, demostrant que en realitat només estava esperant l’ocasió per
passar de ser un fantasma latent a un dimoni patent. Això és la tragèdia: aquesta
irrupció d’allò que s’escapa al teu control (digues-li la voluntat dels déus, o el destí
irreversible, o el que més et vingui de gust) i que ja mai més et permetrà tornar a ser el
que creies ser. I això ho descobrirà el Carlos al llarg dels menys de noranta intensos
minuts d’aquest ben notable muntatge.”
Ramon Oliver (recomana.cat)
“A.K.A. és una obra de denúncia que té els ingredients necessaris per atrapar a tot
tipus d'espectadors que, més enllà de veure-la i d'indignar-se amb allò que s'hi narra,
esperem que en sortir tinguin la voluntat de canviar i fer canviar les coses. La direcció
de Montse Rodríguez ha servit per donar cos al text de Meyer amb una gran habilitat i
capacitat de visió. En els monòlegs teatrals, segons les característiques de l'obra, hi
ha dues opcions: apostar per l'austeritat o dotar la posada en escena d'un cert
dinamisme. Aquí s'ha optat per això últim, i funciona. Canvis de vestuari, balls de hiphop, verticals, moviments constants... Albert Salazar es mou amunt i avall, fent allò
que toca, sense faltar res ni sobrar res. La trama es va desenvolupant a poc a poc,
oferint petites dosis, algunes agradables i altres tràgiques. I és que, per sobre de tot,
A.K.A. va d'emocions. D'un extrem a l'altre: de plorar a riure. Com la vida.”
David Bueno (Núvol)
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l’autor
Daniel J. Meyer
Va estudiar Arts del Teatre a
Cosatyc/Andamio 90, amb l’especialització de
direcció teatral i interpretació. Ha seguit
també cursos a l’Obrador de la Beckett, a
Eòlia. Ha cursat el Postgrau de producció i
gestió d’espectacles a la Universitat de
Barcelona. Pel que fa a la seva experiència
professional, ha treballat d’ajudant de direcció
a Molt soroll per no res (TNC), El petit príncep (Teatre Barts) i Gerónimo Stilton,
amb direcció d’Àngel Llàcer.
Ha participat en l’espectacle Boeing Boeing, dirigit per Alexander Herold.
(Teatre Apolo); Èdip 1,2,3,4, fent d’ajudant de dramatúrgia i direcció, amb
dramatúrgia de Pablo Ley i direcció de Josep Galindo (Versus Teatre); Sin
noticias de Gurb, d’Eduardo Mendoza, fent-ne la regidoria i d’ajudant de
direcció, dirigit per Rosa Novell (Sala Club Capitol); La Malena – història d’una
rebentada (argentina), una dramatúrgia feta a partir de textos d’Alejandro
Urdapilleta i de Meyer mateix (Versus Teatre 2018). També ha dirigit Tothom
diu que està bé al Teatre Gaudí.
Pel que fa a la creació, ha dirigit i escrit totes les obres de la companyia
Descartable Teatre: Descartable (Nau Ivanow i gira, 2011), Daian & Giggy Live
Sex (Fora de temporada, Girona 2011), Deflacionable (Nau Ivanow, 2012),
Cola con anís (Café Salambó 2013), Nestea con vodka (Café Salambó 13), i
Fusells (Almeria Teatre, 2016), Abans (Maldà teatre, 2016).
Actualment prepara altres projectes, com ara SHOÀ, sobre l’Holocaust.

més informació
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la directora
Montse Rodríguez Clusella
Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre. En
teatre, ha treballat com a actriu amb companyies com
Sèmola Teatre a ¿Bailamos? (Mercat de les Flors) i
Esperanto (TNC); amb CorCia Teatre amb Figures
d’aigua de Jordi Arqués, Rinconete y Cortadillo de
Cervantes, Retalls del Ter; La Celestina de F. Rojas,
Entremeses de Cervantes y Lope de Rueda i Cor de
Montserrat Mas, dirigits per Joan Roura, i Precipici de
Montse Albàs; Agraïts d’aguantar-nos, Nits de
Serrallonga de Marc Angelet; amb Teatre Nu, Avi Ramon de Víctor Borràs; Dies
Irae en el Réquiem de Mozart de Marta Carrasco (TNC); Nàufrags / La casa de
l’ànima i Tranuites Circus de Lluís Danés amb Lluís Llach (TNC); (sin) PECAT
de Víctor Borràs, i Dance to Death d’Alberto Velasco (La Caldera. Grec 2016).
Com a directora destaquem els espectacles Caixes, de Marc Artigau; Ricard de
3r, Noè Hac, #Like_Unfollow i Sóc una màquina, de Gerard Guix; Punxes a la
sorra, de Jordi Roca; Retalls del Ter, amb dramatúrgia pròpia; Salveu les
nostres ànimes, de Gerard Guix, i l’ajudantia de direcció de l’obra Ciutat, de
Carles Mallol.
En audiovisual ha actuat a Delincuentes torpes, d’Ángel de la Cruz per a la TVGalega; Cubicles de Jaïr Domínguez i Sergi Prat; El sueño de Eleanor i
Tranuites Circus de Lluís Danés; E-mental, de Jordi Crusats; La conjectura i
Con un seis y con un cuatro, de Xevi Vila; entre altres.

més informació
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l’intèrpret
Albert Salazar
Va estudiar a l’Escola d’art dramàtic Eòlia de Barcelona
durant 7 anys. Després va continuar la seva formació a
l’Estudi per a l’actor de Laura Jou, amb professors com
Isaac Alcayde, Marc Martínez, Laura Jou o Oriol Vila.
En televisió, el seu darrer treball ha estat a La Riera
(TV3), on interpretava el personatge d’en Marçal.
La seva experiència teatral professional comença amb
Mama Medea (2008) al Teatre Romea, dirigit per Magda
Puyo.
Actualment participa en l’espectacle Paradise, d’Oriol
Vila al Teatre Poliorama, i fa gira amb El sueño de una noche de verano, d’Ivan
Morales, que serà a Barcelona al febrer del 2019, al Teatre Almeria.

més informació
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la gira
Estrena
Gira prèvia

9/2/18, L’Atlàntida de Vic
FESTIVAL ZERO (Teatres en xarxa)
16/2/18, Sant Joan Despí
23/2/18, Sant Andreu de la Barca
3/3/18, Barberà del Vallès
9/3/18, Tordera
11/3/18, Sant Boi de Llobregat
6/4/18, Llinars del Vallès

Temporada
Estrena
Dates funcions
Total funcions
Ocupació
Gira 2018

6/10/18, Premià de Mar
12/10/18, Festival RBLS
13/10/18, Figueres
19/10/18, Bescanó
20/10/18, Vallromanes
11/11/18, Manacor
23/11/18, Granollers
30/11/18, Sabadell
1/12/18, Cardedeu
7/12/18, Manresa

Temporada
Estrena
Dates funcions

distribució

Sala Flyhard (Barcelona)
16 de març de 2018
del 16 de març al 7 de maig
42
93%

La Villarroel (Barcelona)
1 de març de 2019
de l’1 al 30 març

Elisenda Riera, 666 44 68 42 / distribucio@salaflyhard.com
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