Fitxa artística
Dramatúrgia i direcció: Helena Codorniu
Intèrprets: Alba Aluja i Roger Vidal
Producció: Imprevist Teatre

Espectacle en català
20 minuts, aprox.

imprevistteatre@gmail.com
Telèfon de contacte: 675109036

Sinopsi
Després del fracàs del seu matrimoni, en Marc s’enamora de la Sabina, un dona
hedonista i llibertina que creu en les relacions obertes i que pregona que l’amor, l’amor
de debò, pur i penetrant, només exigeix llibertat. Encara no ha paït el desengany amorós
amb la seva ex, i segueix barrinant per què ella va ser capaç d’enganyar-lo amb un altre
si l’estimava tant com deia, però des que coneix la Sabina és feliç, viu tranquil, perquè
sap que ella no el fallarà. Perquè, com el podria enganyar una dona que només li ha
promès ser lliure i estimar-lo amb llibertat?

Com el podria enganyar una dona que només li ha promès ser lliure i
estimar-lo amb llibertat?

La companyia
Imprevist teatre va néixer per les ganes d’en Roger Vidal,
l’Alba Aluja i la Marité Queral de portar a escena L’últim
dia de la creació de Joan Casas Fuster. Aquest havia de ser
el nostre primer projecte, però l’atzar va fer que pel camí
ens entretinguéssim en un espectacle de microteatre de
creació pròpia anomenat Singles.cat, que vam
representar als Quarts de Teatre de Reus, a la Sonora de
Gràcia, a Microcultura i als 10 minuts del Bar de la Beckett.
A l’acabar la temporada, la Marité Queral va marxar a viure fora i va haver de deixar la
companyia.
Aquest 2015 la companyia creix, incorporant una nova actriu, la Núria Florensa, i dues
dramaturgues-directores, la Maria José Lizarte i l’Helena Codorniu, per treballar plegats
en quatre noves peces de teatre breu i de petit format que s’estrenaran ben aviat.

L’autora
Helena Codorniu
Dramaturga i directora teatral
Llicenciada en Periodisme per la UAB,
violoncel·lista, i màster en Estudis Teatrals per
l’Institut del Teatre. També ha rebut formació
dramatúrgica a l’Obrador de la Sala Beckett.

Autora de diverses obres de microteatre, com ara El transportista d’orgues (Sala Beckett,
2012), Equilibris (Sala Beckett, 2013), A primera Vista (Els 10 minuts del bar de Beckett,
2014), Rowenta (Sala Beckett i La Seca Espai Brossa, 2015) i Lletania (Assajar és de
covards, Teatre Tantarantana, 2015). També ha dirigit l’obra Olvida los Tambores, d’Ana
Diosdado, amb el grup de teatre La Teatral, estrenada el març del 2012 al teatre de La
Soci (Associació de Personal de La Caixa). Actualment col·labora com a directora en la
companyia Imprevist Teatre.

Els actors
ALBA ALUJA
Actriu de gest i text, i dramaturga.
Formada en arts escèniques a l’Escola Timbal
(Barcelona) i amb diferents professors com:
Andrés Lima, Alejandro Giles, Ferran Madico,
Carles Sans…

Ha treballat en diferents espectacles: “El Mort” (producció del CAER, Jordi Vall) “Lucrecia
y los lunnies” al Tívoli (manipuladora); "Terapia de grup per a gafes", "Xafarderies" i
“Llegendes urbanes” (Grappa Teatre) i 4 anys de campanya escolar amb el Teatre del
Repartidor.
A nivell televisiu ha treballat en: El curtmetratge “Ahora no puedo” (guanyadora dels
Premis Gaudí al 2012), al videoclip de Wiskin’s “cada cop que te’n vas” i a la sèrie
“Cabaret Voltaire”.
És membre fundador de Les Artistes Locals, que ja tenen 8 anys de trajectòria, i en les
que ha fet tasques tant d’intèrpret (“Cold Cream”, “¡Porque yo lo valgo!”), com de
docent, als tallers de teatre “Tots els dilluns i dimarts del món”, i productora als festivals
RTM Festival (Reus Teatre Musical), i co-produïnt el Festival de microteatre Quarts de
Teatre.
Actualment, compagina formació d’entrenament actoral davant de càmera a
Silverstudio i realitzant diferents projectes de microteatre amb les companyies
“Imprevist Teatre” i “la Carmeta”. Al mateix temps, també, realitza projectes propis com
a actriu i dramaturga en la companyia “el Semicercle”

ROGER VIDAL
Actor de text, de doblatge i
dramaturg.

Format en arts escèniques a l’Estudi Nancy Tuñón Jordi Oliver amb professors com els
mateixos Tuñón i Oliver, Pepa Fluvià, Núria Català, Ruth Bellido, Txell Botey, Raquel
Carballo, Mònica Milà, Montserrat Prats i Esteve Rovira.
En el camp audiovisual ha intervingut en espots publicitaris, en sèries de televisió de
Catalunya com ara El cor de la ciutat, La riera o la sèrie de recreació històrica 300, en
nombrosos curtmetratges, entre els quals destaca Dámelo, bastardo de Luís Punto, així
com en el llargmetratge Mientras la prisión exista del mexicà Nicolás Gutiérriez
Wenhammar.
Treballa habitualment en el doblatge de pel·lícules, sèries de televisió, dibuixos animats
i documentals, en català i en castellà.
En teatre ha treballat en els espectacles El Purgatori d’Àngel Miralles, Estàs mort o què?
de Núria Florensa i Singles.cat, de la qual n’és l’autor.
Com a dramaturg ha iniciat la seva formació a l’Obrador de la Beckett amb en Marc
Rosich.
Membre fundador de la companyia Imprevist teatre, amb la qual està treballant en
noves produccions.

