
Estrena de Fairy Tales, una obra sobre pors, secrets i ambició a
lAlmeria Teatre
original

La companyia SURI[K]ATA estrena Fairy Tales

El dilluns que ve 18 de novembre la companyia SURI[K]ATA  estrena Fairy Tales  a l’Almeria
Teatre, un espectacle de creació col·lectiva dirigit per  Isaac Alcayde amb el suport de l’Estudi
de Laura Jou. Fairy Tales, que es podrà veure fins al 8 de desembre, explora les pors, els
secrets i l’ambició de tres personatges en quatre escenes diferents per parlar de tot allò que
els ofega i els travessa.
Aquest muntatge, creat en col·lectiu per un equip molt jove de menys de 30 anys, utilitza un
procediment dramatúrgic molt concret amb una estructura matemàtica molt precisa. Així doncs,
s’expliquen quatre històries paral·leles a partir de l’arrel de tres frases colpidores del present
de les seves vides. La X; que representa el millor que et podrien dir mai, la Y; encarregada de
fer saber la pitjor notícia, i la Z; la qual ho descol·locarà tot i els deixarà en estat de xoc.
Aquestes tres incògnites passaran a ser cadascuna la veu d’un personatge i els agents
dramatúrgics de l’escena. L’estructura que construeixen els tres personatges, generarà a la
vegada tres relacions, que amagaran secrets, i que només el joc del triangle posarà, si cal,
damunt la taula.
La peça, que ha comptat amb el suport de l’Estudi de la Laura Jou, ha estat dirigida per Isaac
Alcayde, conegut pels seus treballs com a coach  a Merlí, Les de l’hoquei  (TV3 i Netflix) i La
Vida sense la Sara Amat; i com a actor al mateix Merlí, Días de Navidad  (Netflix) i Nit i Dia
(TV3), entre d’altres.
Fairy Tales  no són els contes que s’han explicat sempre, són contes on els personatges
baixen a viure la realitat de l’asfalt, atrapats en la probabilitat matemàtica de tres incògnites
dins d’un món present tenyit de secrets i de realitat. L’ambició, el passat o la intrigant ment
humana són passatges inevitables d’aquests relats que ompliran l’Almeria Teatre de tensió,
humor negre i molta intensitat.
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