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Marta Borras
Actriu, 2 4  anys @ m artaborraseroles

QUEDA’T
AMB ELLA
Van né ixer després deis Jocs 
O fírtipics i ja^ s fan sentir. 
Recorda e ls  seus noms

Formes part de la companyia ITTeatre.
Aixó és un projecte per a graduats de l’Institut 
del Teatre que ve a ser un postgrau i un any de 
companyia amb un director. Van demanar al 
Roger Bernat que fes una obra, Flam, van obrir 
cástings i em van agafar específicament per a 
aquest espectacle. Vam estrenar al Grec, i ara 
hem anat al Lliure de Grácia.

Com va ser el procés de creació?
De laboratori. És una obra estranya, que evoca 
moltes emocions diferents a respectados 
No hi ha un argument ni uns 
personatges definits sinó que 
vivim moltes emocions al llarg de 
tota l’obra. El Roger ens donava 
quatre premisses i nosaltres féiem 
una explorado brutal de moltes 
emocions diferents.

s’ha d’expandir com una epidémia. Vam fer el 
musical 9 to 5 al Teatre Gaudí, com a treball de 
final de carrera, després un musical de creació 
que es diu Bed & breakfast, i ara n’estem 
preparant un altre que estrenarem a l’abril al 

__________  Teatre Maldá.

Quins projectes tens ara?
Tiñe una companyia amb 
companyes de classe que es diu 
Epidémia Teatre, perqué el teatre

Un musical:
‘Hadestown’ 
d ’AnaVs Mitchell 
Un teatre:
EIG Iovede
Londres!

Ja té títol?
Sí, es titula Mistela, Candela, 
Sarsuela, i és unabarreja de tres 
sarsueles de Serafí Pitarra, que 
hem renovat i modernitzat. La 
faig amb l’Aida Llop, la Mireia 
Llórente, el Joan Sáez i el Joan 
Olivé, i tenim un director musical 
que es diu Joel Riu. Será divertida! 
mBegoña García Carteron

SENTIT
AL

CARRER
Coses divertides (o no) 
que hem sentit aquesta 
setmana ais carrers de 

Barcelona

Enunaterrassade 
bar, dos nois: 
-Joesticals 

antípodes del que 
pensaelPP.

-Sí, pero els has 
votat.

-Sí, dues vegades.

Enunaterrassade 
Pedralbes, un home i 
un anciá. L’home diu: 
-M i hija hoy sale por 
la tele, el tronista de 
Mujeres y  hombres 
la ha escogido a ella. 

¡Y mira que tiene 
a cantidad de tías 

para elegir!

El mateix home a un 
altre, en lamateixa 

terrassa:
-H as vist la nova del 

Tarantino?
-N o  em crida massa. 
A més, m ’han xapat 

totes les webs de 
descárrega.

Una nena petita: 
-Papa, watdafacés 

unaparaulota?

Vas néixer després del 92? Has sentit alguna cosa curiosa al carrer? Escriu-nosa redaccio@timeout.cat
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