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La dramatúrgia de Carol López es 
construeix en bona part en l’escena, 
assaig rere assaig, rèplica rere rèplica.  
Us en fem un tastet, una aproximació  
al pols vital de l’espectacle.

Si continuo callant  
em sortiran els subtítols. 

La bionda e me.
Soc de petit comitè. 
Un moment, qui m’ha escrit aquest guió? 
Vámonos a vivir al campo. 
Si portem tota la vida junts.
La gente busca un sitio cerca de la ciudad, 
pero fuera. 
Doble, por favor. Y del caro. 
Sola, sí. Gran, també. I què?  
Se llama Lua.
Ella és moníssima. I vulguis que no,  
això fa mal.
Us he dit que el Jose es casa?
No es un debate. Me voy a quedar aquí. Ésta 
es mi casa, también. 
Esto no van a ser quince días. Esto,  
mínimo un mes. 
Potser sí que ens cal. 
A mi al camp no m’hi trobaràs.  
¿Cuándo?
Tú sí que eres tóxica.
Si continuo callant em sortiran els subtítols. 
En sèrio que hem fet tot el recorregut juntes  
i ara m’abandones? 

Los figurantes somos el espectáculo. 
No us haurà convidat?
¿Qué gente?
Que poco vasca eres.
No se me da bien la faceta de padre.
Estàs assajant algun paper?
Me n’aniré a la francesa. No m’ho tingueu  
en compte. 
Y ahora yo ¿qué? No sé cuál es mi papel.
Jo necessito llum, fer un viatge lluminós.
Un pacto no se rompe en la vida. Què ens 
queda si no?
¿Crees que he escogido un buen momento 
para traer un hijo a este mundo?
Música per favore.

Sis personatges, una ciutat, quatre estacions 
i un flashback.

Amb aquestes premisses construïm la història 
de sis amics que cada vegada es veuen menys. 

Les seves vides podrien ser les nostres. 

Perquè les coses que podem imaginar  
són tan certes com les que vivim cada dia.

Sense la complicitat dels sis actors, aquesta 
història no tindria la mateixa ànima.
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Bonus  
Track

29/09 – 17/10 
Gràcia

TEMPORADA 21/22 #SocEscena

HORARI
De dimecres a divendres  
a les 20.00 h
Dissabte a les 17.00 h  
i a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

DURADA 
1 h 15’

LLOC 
Gràcia 

IDIOMES
En català i castellà

INTÈRPRETS 
Dolo Beltran Bego
Paul Berrondo Manu
Borja Espinosa Fèlix
Andrés Herrera Flaco
Vicenta N’Dongo Vicky
Bea Segura Emma 

ESPAI ESCÈNIC
Jose Novoa

VESTUARI
Myriam Ibáñez

IL·LUMINACIÓ
Mingo Albir

ESPAI SONOR
Jordi Busquets

VÍDEO
Francesc Isern

ASSESSORA DE MOVIMENT
Dory Sánchez

ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
01/10 sobretítols
08/10 audiodescripció

COL·LOQUI 
15/10 postfunció

SALA ONLINE 
#LliureAlSofà  
a partir del 29/09

#BonusTrackLliure 
#CarolLópez

AJUDANTA DE DIRECCIÓ
Anna Llopart

AJUDANTA D’ESPAI ESCÈNIC
Paula González

AJUDANTA DE VESTUARI
Gioia Olivieri

ALUMNA EN PRÀCTIQUES DE 
DIRECCIÓ DE L’ITB
Núria Torres 

ACABATS ESCENOGRÀFICS
Taller Castells

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

AGRAÏMENTS
agraïm la col·laboració de la Luara 
Herrera Navas en el paper de Lua

Entitat concertada amb

Membre de

Mitjans patrocinadors

932 892 770 · INFO@TEATRELLIURE.COM
C. MONTSENY, 47

visita aquí el nostre web

Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Mitjans col·laboradors

Amb la col·laboració de Amb el suport de
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