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UN PROJECTE CREAT DES DE ZERO La jove companyia Dara, creada per antics alumnes de l’escola de teatre Nancy Tuñón, de Barcelona, i
amb tres suriencs, continua fent passes endavant per donar-se a conèixer i posar sobre l’escena el seu primer muntatge, iMe, una comèdia que
prediu l’evolució de les xarxes socials. No ha estat fàcil trobar espais per representar-la però, de mica a mica, en recullen els fruits. Ara toca Madrid
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D’esquerra a dreta, Muntsa Codina, Mireia Pàmies, Isidre Montserrat, Roc Esquius (director i autor i, ara, actor), Anna Juncadella, Bernat Mestre i Núria Deulofeu

ARXIU PARTICULAR

Ha plogut molt i ha plogut molt
bé per a la jove companyia Dara
des que el 25 d’octubre passat els
seus set components van estrenar
a la mostra Butaka d’Olesa l’obra
iMe. Escrita i dirigida pel surienc
Roc Esquius (1982), el muntatge,
sense haver fet temporada a cap
sala  i bellugant-se pels escenaris
del país, va aconseguir més de
1.200 espectadors just abans de fer
una estada de tres setmanes, el ju-
liol, al teatre Tantarantana de Bar-
celona. Molt rodada, iMe –que
s’ha vist a Súria i que obrirà el ci-
cle Platea Jove de Manresa, el 2
d’octubre– s’estrena dijous a Ma-
drid, al teatre Alfil, on es veurà en
sis sessions, cada dijous, del 17 de
setembre al 22 d’octubre.

De la cursa de fons d’iMe és,
probablement, del que estan més
orgullosos els seus responsables.
Sense «cap porta oberta i sense ser
ningú», diu Esquius, iMe ha con-
nectat amb l’espectador. L’obra es
planteja en un futur indeterminat
i amb  uns  protagonistes com-
pletament addictes al telèfon in-
tel·ligent que ja porten incorporat
al cos. Un dispositiu amb un nom
tan simbòlic com iMe. «El públic
se sent identificat perquè tothom
coneix algú que, contínuament,
està pendent del seu telèfon». Una
comèdia que, subratlla el surienc,
no pretén «jutjar» sinó mostrar
una realitat portada a un extrem a
través de l’humor sense obviar
un pòsit de reflexió: què passaria
si, en una situació així, el disposi-
tiu deixés de funcionar? 

Content que «un projecte que
ha començat de zero vagi crei-
xent», l’oportunitat d’actuar a Ma-
drid sorgeix de buscar-la. Auto-
gestió, un dels segells de la com-
panyia. Dara es va crear fa un any
i mig amb antics alumnes de l’es-
cola de teatre Nancy Tuñón, de

Barcelona. Les actrius Núria Deu-
lofeu i Mireia Pàmies, els actors Isi-
dre Montserrat i Bernat Mestre, i el
mateix Esquius. A la companyia
s’hi van afegir dues surienques
més: Muntsa Codina (estilisme i
disseny gràfic) i Anna Juncadella
(producció i comunicació). La
idea és «sobreviure», diu Esquius,
i tot i que no es guanyaran la vida
amb l’estada a Madrid es tracta,
diu, d’«apostar per obrir-nos a
nous públics. Tornar a engegar.
Provar sort». Dara «cuida» els es-
pectadors. Per a Esquius, un dels
trets distintius de la companyia és
la inquietud per «fer-ho millor» i
oferir alguna cosa més que una
funció. Com, per exemple, després
de l’actuació, «comentar la jugada»
amb el públic. 

Esquius, que en aquesta ocasió
farà de cover a Madrid substituint
Bernat Mestre (que actua al mu-
sical Cabaret), ha traduït iMe al
castellà amb Mireia Pàmies. El fu-
tur, diu, passa per tornar a fer
temporada a Barcelona, a final
d’any, mentre mantenen la gira per
Catalunya. 

SUSANA PAZ | MANRESA

Roc Esquius exporta «iMe» a Madrid
El muntatge de la companyia Dara, que signa i dirigeix el surienc, s’estrena demà i es podrà veure en sis funcions al teatre

Alfil, cada dijous fins al 22 d’octubre L’obra és previst que torni a fer temporada a Barcelona i continuï la gira per Catalunya



L’OBRA

 LLOC: Teatro Alfil (c/ del Pez, 10).
Madrid. � Companyia Dara � DIES:  17 i
24 de setembre, i 1, 8, 15 i 22 d’octubre
� PREUS:  16 euros (internet) i 20 euros
(taquilla) � INFORMACIÓ: teatroalfil.es

IME

Dels Pastorets de Súria a iMe hi
ha un llarg camí. Roc Esquius és
enginyer informàtic i actor, dra-
maturg i director per vocació i
tradició. Com ell mateix diu,
pràcticament va néixer fent pas-
torets. Ha escrit i dirigit diversos
textos per a muntatges del seu
poble i la seva tornada a casa, de
forma professional, ha estat amb
Dara i iMe, amb Codina i Junca-
della, amb qui havien participat
en produccions amateurs al Fo-
ment Cultural. És, també, una de
les cares de la telesèrie de TV3 La
Riera, on va començar el 2011. És
el Cosme, un cambrer «bon jan,
treballador i espavilat», que ha ar-
ribat a cap de sala. I, si res no can-
via, continuarà com a Cosme
durant la nova temporada.

S. PAZ | MANRESA

El surienc continua aquesta
temporada a la sèrie «La Riera»

ARXIU PARTICULAR

PROJECTE TENDÈNCIES
Roc Esquius i David Villarreal.

Els dos creadors teatrals muntaran
una acció de microteatre múltiple
que s'escampi pel Conservatori.




