
(Dossier)



SINOPSI:

La Marta i l’Èric són dos joves idealistes disposats a canviar el món. Per això decideixen 
segrestar a un dels empresaris més cruels del panorama mundial. Amb un únic objectiu: 
reeducar-lo. Però la realitat no és com a les pel.lícules i la Marta i l’Èric descobreixen que 
l’Eduard Tortosa és pitjor del que ells pensaven i que és impossible de fer-lo canviar. Aleshores 
es planteja el gran dilema: què fer amb ell?

Vivim en un món de pobresa, desigualtat, violència, masclisme, guerres i mentides. Un món 
controlat per una minoria de gent poderosa on lluitar pel canvi es fa lent i difícil. Un món que 
no canvia sinó que ens fa canviar a nosaltres. En aquest món hom es pregunta: com viure i 
no morir en l’intent?

LA DIRECCIÓ:

Igual que li passa al personatge de l’Eric al llarg de l’espectacle, que veu com els seus ideals 
topen de front amb la realitat, un director/a teatral s’enfronta durant els assajos a idees o 
expectatives que canvien al llarg del procés. Mentre que a l’Eric aquests canvis li suposen 
una autèntica baixada als inferns, en el cas del director/a aquests canvis respecte el previst, 
poden ser troballes que l’ajudin a enriquir l’espectacle. 

L’equip de direcció de “Com viure i no morir en l’intent?” tenim ganes de deixar-nos sorprendre 
per la situació i pels personatges i afrontem el repte amb la intenció d’apropar aquest espiral 
de canvis de l’Eric al públic, fent-lo partícep de la situació a través de potenciar les relacions 
de poder entre els personatges i endinsant-no  en l’humor negre que proposa el text, amb la 
idea d’allunyar-nos de qualsevol dogmatisme i intentant fer de la partida d’escacs ideològica 
que el text ens proposa, un divertiment trepidant per a l’espectador.

L’OBRA:

“Com viure i no morir en l’intent?” no és un manual d’instruccions però, en certa manera, 
intenta donar resposta a la pregunta que planteja el títol de l’obra.

Probablement hi hagi moltes persones que, en algun moment de les seves vides, hagin pres 
la ferma decisió de “canviar el món”. Una decisió que mantenen durant un temps, fins que 
arriba el dia en que s’adonen que no han estat ells els qui han canviat el món; ha estat el 
món qui els ha fet canviar a ells.

A “Com viure i no morir en l’intent?” trobem l’Èric. És un noi jove, idealista i té un pla. Un pla 
que duran a terme amb l’ajuda de la Marta. Un pla que no pot fallar.

Però el pla, finalment... fracassa. I aquí comença la caiguda de l’Èric, que lluitarà incansablement 
per tal d’aconseguir ser ell qui canvïi el món sense que el món el faci canviar a ell. Però què 
podrà fer per impedir-ho? Com aconseguir-ho? Fins on està disposat a arribar?

“Com viure i no morir en l’intent?” afronta aquest tema com si es tractés d’una partida 
d’escacs a quatre mans. L’Èric haurà de fer “escac” a l’Eduard (l’empresari al que han raptat), 
a la seva companya, la Marta i al mateix “món”.

Tot això pujat a escena amb un toc d’humor negre. I és que “Com viure i no morir en l’intent?” 
farà riure al públic. Portarem les complicades i tenses situacions entre els personatges a 
l’extrem. I serà després de la riallada, quan el públic es trobi a casa seva, que es preguntaran: 
De què he estat rient? I serà aleshores quan potser trobin el drama que hi ha sota la comèdia.



Hem parlat molt amb l’Aitor Rodero, autor del text i que intepreta a l’ Eric, sobre els motius 
que el van dur a escriure “Com viure i no morir en l’intent?”. Sabem d’on sorgeix el text i ara, 
l’equip de direcció, tenim ganes de deixar-nos sorprendre. Tant de bo puguem sorprendre 
també al públic amb la nostra proposta. Només esperem, això segur, no morir en l’intent.

Silvia Navarro

FITXA DE L’ESPECTACLE:

Actors:    Lluna Gay, Marc Miramunt i Aitor Rodero.
    
Escenografia:  Blanca Borras i Irene Jiménez.
Il·luminació:   Carlos Lucena.
Fotògrafa:   Mercedes González .

Autor:   Aitor Rodero.
Traducció:   Judith Garcia.

Ajudant de direcció: Meritxell Rodríguez.
Direcció:   Sílvia Navarro.

Producció:   Sandra Cuberes i Aitor Rodero.

Tècnic Cia:   Xavi Salavert.

Música:    Cançons de Bronco, Willy’s Big Bang Theory Magic Revue i   
    Monster Cyborg.

CURRÍCULUMS:

SÍLVIA NAVARRO (Directora):

La Sílvia cursa els estudis de Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona. Com 
a dramaturga i directora estrena la comèdia “Principis”. Amb B de Bareka estrena “Satèl·lits” 
(amb la que guanya el Primer Premi Mostra’t), “Estrelles” i “Pirates”. Guionista de “Mama 
Carlota” de El Jueves i Diagonal TV. L’any 2014 estrena a Microteatro a Madrid “Alguien que 
apague la luz”. Dirigeix “Los viejos roqueros también mueren” per 2iuna3 Teatre (estrenat 
a Mataró), “Songs for a New World” (estenat a la Sala Cabañes de Mataró) i “Black Box” 
Marc Angelet (al Jove Teatre Regina) per a DeCap Teatre. És ajudant de direcció de Roger 
Julià a “El despertar de la Primavera”, i assistent en pràctiques de Jordi Casanovas a “Consell 
Familiar” (estrenat a la Sala Beckett el novembre de 2013).

AITOR RODERO (Guionista i Actor):

L’Aitor va estudiar al Col.legi de teatre de Barcelona. Va fundar la cia. El Fantàstic Hardy 
Freenkel l’any 2004 i va participar com a actor en cinc dels seus muntatges: “L’escala 
Humana”, “ZO!”, “Entre les dents”, “IMMENS” y “A mi què m’expliques”. També va treballar 
amb en Ferran Audi a l’adaptació teatral de “Freaks”. Protagonitzà el curtmetratge “En tu voz”, 
que va guanyar el premi Diba Espres a la millor idea original. També  els curtmetratges “Cara 
o cruz” i “Citados” de Mercedes González. Ha escrit, conjuntament amb en Marc Miramunt, 
les obres de teatre “Entre les dents” (guanyadora del premi especial del jurat al Millor guió  
original PrAAt’08), “Immens”, “Qui sóc?”, “Aladdí” i “El gat amb botes”.



MARC MIRAMUNT (Actor):

El Marc és llicenciat al Col·legi del Teatre de Barcelona l’any 2004, completa la seva formació 
amb estudis de música, cant, dansa i direcció. Els darrers tretze anys ha treballat en nombrosos 
espectacles com a actor compaginant-ho amb l’escriptura, la direcció escènica i la composició 
musical. És co-fundador de la cia. El fantàstic Hardy Freenkel. Com a actor s’ha posat sota 
les ordres de directors com Oriol Tarrasson, Pep Pla, Abell Coll i Xicu Massó entre d’altres. El 
musical “1714, Crònica d’un Setge” sota la direcció de Gerard Nicasi i “Rentadores” sota la 
direcció de Sílvia Navarro han estat els seus treballs més recents.

LLUNA GAY (Actriu):

La Lluna és llicènciada en art dramàtic a l’Institut del Teatre en l’especialitat de teatre musical. 
Estrena espectacles com “Maria Aurèlia Capmany, una dona, un país” dirigida per Agustí 
Humet fent gira per Catalunya; “Landrys, Laundry de Ladies” dirigida per Xavier Martínez i 
“Waits Fm” d’Albert Boronat i dirigida per Nicolas Chevalier i Ana Roca (Festival Grec 2012). 
Marxa d’Erasmus d’estudis a Wroclaw, Polònia; on va ser resident durant sis mesos a l’escola 
“Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna”. És actriu de l’espectacle Tras la Puerta de la cia 
Pentateatre Atòmic amb Ferran Terraza i Frank Capdet, estrenada l’abril de 2014. Pren classes 
de cant amb Begoña Lòpez i Isabel Soriano; de dansa amb Teresa García Valenzuela, Ana 
Frenkel (Buenos Aires), entre d’altres; de teatre i cine amb Pere Sais, Joaquím Oristrell, Pep 
Armengol, Judith Colell, Krystian Lupa, Moreno Bernardi, entre d’altres.







CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Sonorització:
-P.A.
-1 monitor.
-2 reproductors de Cd’s.

Il·luminació:
-10 p.c. 1 kw.
-4 par64 cp62.
-1 rec 1kw amb portagobos.
-4 pantalles fluorescents (ho porta la companyia).
-5 bombetes (ho porta la companyia).
-15 canals de regulació 2 kw.

Durada: 60 minuts sense entreacte.
Escenografia: 8x5metres (es pot reduïr a 6’5x3metres).

Temps de muntatge: 4 hores.
Temps de desmuntatge: 1 hora 30 minuts.

PATROCINADORS

Col·laboren

CONTACTE:

cvinmel@gmail.com
http://comviureinomorirenlintent.wordpress.com 

Aitor 669 084 775 - Sandra 670490707


