
El Cafè del Teatre de Lleida 
va ser ahir l’escenari on 
Laura Freijo va presentar 
‘Soy lo que estás buscando’.

Lleida
REDACCIÓ

El recital va ser presentat per l’ac-

triu Itziar Castro amb Las Dolo-

res@Teatre de Revolta.

Soy lo que estás buscando és 

┌ﾐ ﾏ;ﾐｷaWゲデ ゲWﾐピどﾏWﾐデ;ﾉ Wﾐ デﾗデ; 
regla que repassa la memòria vis-

cuda, la imaginada, la desitjada i 

la inventada. Un recital gamberro 

però sensible, tosc però re-sen-

ピデが ｷヴﾘﾐｷI ヮWヴﾘ SW SWHﾘが Iﾘﾏヮﾉｷ-
IW ヮWヴﾘ ;ﾏH デﾗデゲ ｷ デﾗデWゲが ヮﾗXピI 
encara dit, narrat però apomat, 

musical tot i que unplugged, amb 

molt d’amor però sense afec-

cions… Un reducte de microlliber-

tat per dir el que surt de l’ànima, 

el cor, les vísceres i altres parts 

ｷｪﾐﾗデWゲ SW ﾉげYゲゲWヴく Eﾐ SWgﾐｷピ┗;が 
┌ﾐ ヴWIﾗヴヴWｪ┌デ ヮﾗﾉｷヮﾗXピI ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 

que també podria formar part de 

la teva pròpia història.

Laura Freijo Justo és una auto-

ra i actriu teatral. Com a autora 

teatral ha estrenat El rap de Lady 

M, SｷヴｷｪｷS; ヮWヴ Aヴｷ;Sﾐ; M;ヴプ ふFｷ-
nalista Premi UNNIM 2011), La 

Candidata ふヴWヮヴWゲWﾐデ;S; ;ﾉ P;ヴﾉ;-

ment de Catalunya, entre d’altres 

espais, ϮϬϬϳͳϬϴ) o Perdona la lo-

cura, dirigida per Sílvia De la Rosa 

ふヲヰヰヶぶく Eﾐ ヮWIWゲ ヮWヴ ヴ<Sｷﾗ SWゲデ;-

ca Aヮ┌Iｴピﾐが ﾉげ<ﾐｪWﾉ SﾗﾉWﾐデ.

Laura Freijo actua al Cafè 
del Teatre amb ‘Soy lo 
que estás buscando’
Es tracta d’un manifest ゲWﾐピどﾏWﾐデ;ﾉ que  
fa ┌ﾐ ヴWIﾗヴヴWｪ┌デ ヮﾗﾉｷヮﾗXピI ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ
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Lleida
REDACCIÓ

El Teatre Municipal de l’Escorxa-

dor de Lleida va acollir ahir la re-

presentació de Hﾗﾏﾗ ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ-

ピゲが SW S;ﾆW TW;デヴW ふCﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷ; 
de l’Associació Sènior de la Uni-

versitat de Lleida, amb una molt 

bona entrada de públic.

La comèdia se situa en l’any 

2100, on el Nou Ordre Mun-

dial, basat en què tota la po-

blació treballa per a l’elit, té lloc 

┌ﾐ; Iﾉ;ﾐSWゲピﾐ; ヴW┌ﾐｷﾙ SW ゲ;┗ｷゲ 
per mesurar l’abast d’una tro-

balla que el pot fer trontollar: 

ﾉ; SWゲIﾗHWヴデ; SW ┗Wゲピｪｷゲ Sげ┌ﾐ; 
WゲヮXIｷW W┝ピﾐｪｷS;が ﾉげHﾗﾏﾗ PWﾐ-

ゲｷﾗﾐｷゲピゲが ゲｷデ┌;S; Wﾐ ┌ﾐ; XヮﾗI; 
llegendària anomenada “socie-

tat del benestar.”

Els intèrprets de l’obra, Mont-

se Bosch, Sara Bueno, Rosa Es-

forzado, Enric Farré, Irene La-

encuentra, Olga Marqués, Pilar 

Melgosa, Ferran Palau, Josep 

Lluís Ruiz, Marçal Tarragona i Se-

H;ゲピ< Tﾗﾉﾗゲ;が ┗;ﾐ ヮヴﾗ┗ﾗI;ヴ ﾉWゲ 
rialles del públic. La direcció va 

córrer a càrrec d’Emili Baldellou.

La companyia Sake Teatre 
presenta l’obra ‘Homo 
pensionistis’ al Teatre de 
l’Escorxador de Lleida

FOTO: Núria García / Sake Teatre és la companyia que representa l’obra


