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'Les Rois Fainéants', en cartell a La Seca, finalista
als premis BBVA

Título: Europa Espanya Català

Aquest matí s'han presentat en roda de premsa els finalistes al Premi BBVA de Teatre entre els
quals es troba Les Rois Fainéants de la Companyia Cocotte, actualment en funcions a La Seca
Espai Brossa fins al 7 de febrer.

Les Rois Fainéants competeix amb altres cinc obres: Els mots i la cosa de Jean-Claude Carrière,
Psicosis de les 4.48 de Sarah Kane (que va obrir aquesta temporada de La Seca), A la burgesa de
Dani Campos i David Pintó, El llarg dinar de Nadal de Thornton Wilder i Himmelweg de Juan
Mayorga. Aquest any van entrar en concurs 116 obres.

En aquesta edició el jurat està format per l'actriu Rosa Andreu, els programadors Laura
Llamazares i Narcís Puig, el director d'escena, professor i director del Festival Grec de Barcelona,
Ramon Simó i el director del Premi BBVA de Teatre Joan Roura.

El guanyador es coneixerà al mes de maig a la Gran Final a la sala Ramon Montanyà de l'Atlàntida
de Vic.

SINOPSI

Vosaltres us preguntareu: qui és el senyor del quadre? Doncs va ser el fundador de la fàbrica Les
rois fainéants.

La fàbrica, situada al centre del departament de la Dordogne, a la regió francesa de l'Aquitània, va
ser exemple durant anys de perseverança i eficàcia. Després de quatre generacions, els
treballadors lluiten per sobreviure resignats a la monotonia del treball, l'avorriment i la mancança
de canvi en la seva vida quotidiana. L'arribada d'una carta inesperada trencarà les seves vides i
compartirem amb ells els últims moments d'aquesta fàbrica tan peculiar abans del cataclisme final.

Conservarem el record d'aquests entranyables personatges que un dia, sense preveure-ho, ho
perden tot.

COMPANYIA COCOTTE

Cia Cocotte neix l'any 2014 arrel de la presentació de la creació col·lectiva Les rois fainéants a la
Sala Ma Plans de Terrassa. Després d'un acurat procés de treball basat en improvisacions en el
món del gest i dels objectes, sis estudiants de tercer curs de l' Institut del Teatre de Barcelona
(ESAD) sota la direcció de Joan Cusó, decideixen, després de l'exitosa acollida, exhibir-ho en els
circuits professionals.

La promoció de Teatre Físic de 2011 de l'ESAD de Barcelona obre l'especialitat de Teatre Visual,
abans anomenat Teatre de Titelles i Objectes. Després de més de 10 anys sense existir, s'ha
convertit en l'únic cas de tot l'estat d'un grup d'alumnes que estudia aquesta branca teatral.


