


Aquest espectacle compta amb el suport de

SINOPSI ARGUMENTAL

En Sergi ha comprat un quadre modern per una gran suma de doblers. En Marc odia el quadre, i no pot creure 
que al seu amic li pugui agradar una obra així. En Felip intenta posar pau entre ells dos.
 
Si la teva amistat està basada en un mutu acord tàcit, què passa quan una persona fa quelcom completament 
diferent i inesperat? La pregunta és: ets qui creus que ets o ets qui els teus amics creuen que ets? 

L’AUTORA

Yasmina Reza (París, 1959) és una escriptora, actriu, novel·lista i dramaturga francesa de reputada fama 
internacional. Les seves obres s'han traduït a més de 35 idiomes i es representen a tot el món en centenars de 
produccions tan diverses com la Royal Shakespeare Company o l’Almeida Theatre, de Londres; el Berliner o el 
Schaubühne, de Berlín; el Burgtheater, de Viena, així com en els teatres més reconeguts de Moscou i de 
Broadway. Ha guanyat els dos premis anglosaxons més prestigiosos del món del teatre: el Laurence Olivier, del 
Regne Unit, i el Tony, dels Estats Units, per Art (1994) i Un déu salvatge (2007). Aquesta darrera obra (Un déu 
salvatge) es representa encara a tot el món i va ser duta al cinema per Roman Polanski (2011), pel·lícula per la 
qual va guanyar el César al millor guió per la seva adaptació de l'obra.

LA COMPANYIA

Després de l’aturada obligatòria per la COVID-19, MAI SOM TOTS TEATRE posa en solfa una nova producció, en 
aquest cas una obra de la francesa Yasmina Reza. És un vertader orgull per a la Companyia haver obtingut 
l'autorització per representar-la, ja que Reza no es prodiga gaire a facilitar la representació de les seves obres a 
companyies que no siguin professionals. 

Un elenc inèdit, de només tres personatges masculins, contribueix a diversificar una mica més les 
característiques de les distintes produccions muntades fins ara per la Companyia.

DURADA DE LA FUNCIÓ: 80 minuts.

REPARTIMENT (per ordre d’aparició):
    Marc RIGO: Marc
    Salvador OLIVER: Sergi
    Pere SOLER: Felip

DIRECCIÓ: Joan Porcel
CONTROL TÈCNIC: Joan Miquel Suñer
PERRUQUERIA I MAQUILLATGE: Paco Sánchez
VESTUARI: Mai som tots Teatre
ESPAI ESCÈNIC: Joan Porcel
FOTOGRAFIA: Marc Castejón
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