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La Sempreviva és una jove aspirant a actriu que rep
l'oportunitat que porta anys esperant: debutar en un gran
teatre. Només un error administratiu la separa de fer-ho
realitat. Enfront, s'hi troba l'Angustias, una funcionària cínica
i malcarada, obsessionada per una tètrica natura morta
penjada a la seva oficina. Tot i que l'Angustias no té ganes
d'atendre-la, ben aviat ambdues descobriran que  aquest
error burocràtic pot tenir conseqüències funestes i radicals
per les seves vides. 

Surrealista i esbojarrada,  aquesta comèdia es converteix en
una tempesta que posa potes enlaire a  l'administració i el
poder, com a generadors de veritats i d'identitats. 

SINOPSI

"A l'escenari soc jo.
Allà ningú em diu
qui puc i qui no puc
ser."

"De vegades
m'agradaria

cremar-ho tot."



La Sempreviva, l’Angustias i la Jacinta Mascort -la
pintora de la natura morta-, estan atrapades en un
món que no les deixa ser qui volen ser. Ja sigui a
causa del pare o de l'administració -amb totes les
seves lleis i normes-, i amb un marcat accent
patriarcal, s’han vist obligades a interpretar un paper
imposat. Així doncs, la comèdia se’n riu de
l’administració com a creadora i moduladora
d’identitats i ho fa amb una mirada crítica a les
polítiques d’immigració, als padrons o als registres de
naixement i defunció. Uns tràmits que, sota el sedàs
esbojarrat de la comèdia, es tornen en una maquinària
absurda i repressiva. Una ficció imposada que limita la
nostra realitat. Una obra que ens qüestiona si les
nostres identitats són genuïnes o, simplement, estem
interpretant el paper que algú ha escrit per nosaltres.

Paraŀlelament, reivindiquem uns personatges que
parlen fora de la norma, ja sigui amb el català
empordanès de l’Angustias o, ocasionalment, amb el
castellà rioplatense de la Sempreviva.

Som personatges
d'una ficció escrita

per algú altre?

DE QUÈ PARLA
SEMPREVIVA?



Companyia teatral empordanesa-argentina. 
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DIRECCIÓ
          GLÒRIA SIRVENT          

ESCENOGRAFIA
            RICARD MARTÍ             

DISSENY DE LLUMS
         FACUNDO BEIN          

ASSESORIA DRAMATÚRGICA
HELENA TORNERO EL SEU CV AQUÍ  EL SEU CV AQUÍ EL SEU CV AQUÍ

EL SEU CV AQUÍ

EL SEU CV AQUÍ

EL SEU CV AQUÍ

EQUIP ARTÍSTIC

https://drive.google.com/file/d/1VqhjiqCsm0HYlv7a107rToCA7Lw5Z-Ga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aH0WyBoMFWx4ttxPDiDIzWXLtguHKLp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJdjWAixgKyfAGKc9JcNOX_2h1vf_G4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gcb7gk7nEjE4yskt0IvjBsYk2E42zCAc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d_7I39PlUTg8jLiV_-caJxj4EwBURiGH/edit?usp=sharing&ouid=116890013223884263313&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1IJgOzTzUfySHvTMRZqoyZeHqugdJebc3/view?usp=sharing


REPARTIMENT
SEMPREVIVA

ANTONELLA POSSO
ANGUSTIAS
SUSANNA BOSCH



FITXA TÈCNICA ESCENOGRAFIA
Gènere: Comèdia

Durada: 70 minuts

Idioma: Català- Castellà (rioplatense)

Escena adaptable a la sala. Espai
aproximat: 6x4 metres.

Taula de llums bàsica i equip de so per
disparar música i connectar dos
micròfons de peu.



CALENDARI

17 DE DESEMBRE 2022
ESTRENA

Ets programador i vols assistir a l'estrena?
 

Contacta'ns a somelgrop@gmail.com

 

coproducció



 
somelgrop@gmail.com

@gropteatre
 

671144901  (Daniel)
657317737 (Susanna)

645071021 (Antonella)

CONTACTE
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