
 
 

                            
 

 

 
 

II CICLE DE LECTURES DRAMATITZADES 

2014 

Organitza: AADPC, Fundación AISGE i Fundació Romea 

 
Per segon any consecutiu l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya,  
Fundación AISGE i Fundació Romea engeguen un nou Cicle de Lectures Dramatitzades 
que es duran a terme al llarg del 2014. D’un total de 19 obres presentades, una 
comissió artística composta per dos membres de cada entitat, n’ha escollit quatre: Jo 
penso en Yu, de Carole Fréchette (contemporani internacional) dirigida per Imma 
Colomer, Space Oddity, de Daniela Feixas (contemporani català) dirigida per Mercè 
Vila Godoy, La retirada, de Václav Havel (contemporani internacional) amb la direcció 
de Dolors Vilarasau i Els amors difícils, d’Italo Calvino (clàssic internacional) amb la 
direcció de Raissa Brighi. 
L'objectiu principal d'aquest cicle de lectures és donar feina al sector, servir d'aparador 
per incrementar les possibilitats de contractació dels associats, actuar de plataforma 
per promocionar els seus projectes escènics tot fent el salt als escenaris i generar 
material comercialitzable que els socis puguin emprar. 

 



 
 

                            
 

1a LECTURA PROGRAMADA 

 

Jo penso en Yu (Je pense à Yu) de Carole Fréchette 

Direcció: Imma Colomer 

Lloc: Teatre Akadèmia 

Data: 30 de juny de 2014 a les 20h 

Repartiment:  Fina Rius, Laura Pujolàs, Òscar Intente 

Traducció: Elisabet Ràfols 

 

“Jo penso en Yu” – “Je pense à Yu” títol original en francès- és la peça teatral escrita el 2012 

per la dramaturga canadenca Carole Fréchette ( Montreal 1949).  

L’argument de l’obra se’ns presenta de la següent manera: Yu Dongyue, pres polític xinès, és 

alliberat després de complir una condemna de disset anys en llançar pintura sobre el retrat de 

Mao a la plaça de Tiananmen, el 1989. Madeleine queda estranyament intrigada, sorpresa, fins 

i tot obsessionada per aquesta informació que ha llegit en el fragment d'un diari. Ella, ex 

activista i ex-militant, es capfica en voler entendre el significat d'aquell gest tràgic comès per 

Yu. Aquest fet la fa reconsiderar el què ha fet amb la seva pròpia vida, entre 1989 i avui dia. Al 

llarg de la seva investigació, Madeleine torna a examinar la noció de resistència, lluita i 

compromís... Mentrestant el món real que l’envolta el comparteix amb Jeremi, el seu veí 

resignat dependent d’un fill malalt i la Lin, una immigrant xinesa a qui dóna classes de francès, 

obsessionada amb els temps verbals. A partir dels fets descrits en aquesta notícia es 

desencadenen un seguit de canvis en les vides dels protagonistes: Madeleine revifa la seva 

força, Jeremi connecta amb el seu sentiment de còlera fins ara enterrat, i Lin recupera la seva 

pròpia història, per la qual ella no ha volgut mai saber-ne res. 

A la cruïlla entre la gran i la petita història, la de Yu condueix a cadascú a reflexionar sobre la 

seva pròpia relació amb el món, les seves esperances o il·lusions perdudes. 

 

La proposta de l’Imma Colomer surt de la seva recerca d’una obra relacionada amb el 

compromís, i que a través d’ella es pogués incidir en les coses que passen al nostre voltant. 

Posa sobre la taula un debat entre els actors i el públic, i busca aproximar-se a la gent jove, a 

través del teatre, fent-lo participar d’una manera més conscient en els esdeveniments actuals. 

Aquesta obra desempolsa l’apatia i la indiferència. Ajuda a donar llum sobre el compromís 

actual en el nostre fer de cada dia, perquè alguna cosa canviï en aquest món on veiem que les 

estructures democràtiques i polítiques són velles i en perill d’extinció. 



 
 

                            
 

 

Imma Colomer  

Imma Colomer és actriu de teatre, televisió i cinema a més de directora d’escena. Llicenciada 

en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, és co-fundadora del Teatre Lliure i de les 

companyies Els Comediants, Nou Plus Plis i Catacroc. Com a directora teatral ha dut a terme en 

els darrers anys les obres Afterplay de Brian Friel, Pandemònium de Màrius Sampere, 1908, 

punt de partida de creació pròpia, o El parxís màgic. 

 

Carole Fréchette 

Després d'estudiar interpretació a l'Escola Nacional de Teatre de Canadà, Carole Fréchette va 

iniciar la seva carrera com a dramaturga cap a mitjans de 1980. El seu repertori inclou quinze 

peces teatrals entre les quals destaquen:  Les Quatre morts de Maria, Els set dies de 

Simon Labrosse, Helen Collier, Jean et  Beatrice i La petita estança a l’alt de les escales. El seu 

teatre ha estat traduït a més de vint idiomes i es representa a tot el món. 

 

 

 

 

2a LECTURA PROGRAMADA 

Space Oddity de Daniela Feixas 

Direcció: Mercè Vila Godoy 

Lloc: Teatre Romea 

Data: 14 de juny de 2014 a les 20h 

Repartiment: Míriam Iscla, Maria Ribera, Josep Julien, Elena Fortuny, 

Alvar Triay, Mercè Vila 

 

Space Oddity, de Daniela Feixa, finalista del Premi Quim Masó 2013, és un thriller apocalíptic 

amb sentit de l'humor i ritme trepidant, on l’acció passa en una sola nit. L’obra narra com 

l’Eva, com si d’una heroïna èpica és tractés, haurà de vèncer els obstacles creuant una ciutat 

inhòspita per arribar a trobar-se amb la seva mare. Aquesta l’ha trucada dient-li que marxa i 

que no es veuran mai més... d’alguna manera la trucada de la mare la fa despertar d’una mena 

de son, de nebulosa en la qual estava instal·lada per la inèrcia del dia a dia; i fa que el món 

exterior deixi de ser un lloc previsible i gris, per convertir-se en un camp de batalla a conquerir.   



 
 

                            
 

 

 

Però és aquest el veritable viatge? És amb la seva mare amb qui finalment s’ha de trobar? O 

aquesta odissea és, en el fons, un viatge interior?   

La peça posa sobre la taula la relació entre una mare i una filla, que es fonamenta en trucades 

telefòniques, no hi ha contacte físic ni emocional entre elles, i la d'aquestes dues amb el món 

exterior.  L’obra retrata una societat desintegrada, on s'han perdut tots els drets socials i on la 

crisi econòmica ha deixat de ser-ho per convertir-se en una normalitat. Un món on les 

persones s’han desconnectat entre elles, i han deixat de comunicar-se i per tant, d’empatitzar 

les unes amb les altres. 

 

Mercè Vila Godoy  

Mercè Vila Godoy, Barcelona 1978, és graduada Superior en Art Dramàtic, a l'Escola Superior 
d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre, especialitat en direcció escènica i dramatúrgia, i titulada 
en interpretació a l’Escola Internacional Estudis de Teatre Berty Tovías de Barcelona. Com a 
directora ha dirigit els espectacles de Primera Plana de Daniela Feixas, Guillem Clua, Pau Miró 
i Cristina Clemente,  Somni (a partir de Somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare) i la 
premiada L’any que ve serà millor  de Carol López, Mercè Sarries, Victòria Szpunberg i Marta 
butxaca.  

Daniela Feixas 

Daniela Feixas Conte  actriu i autora de teatre. Ha participat com a actriu a les sèries de TV3 El 
cor de la ciutat, L'un per l'altre, Pagats per riure i Plats bruts. Ha participat com a actriu a 
obres com Mirall Trencat  dirigida per Ricard Salvat, Només sexe, Juli Cèsar d’Àlex 
Rigola, Excuses! de Joel Joan i Antígona. El 2004 va rebre el Premi Octubre de 
teatre per Només sexe. Darrerament ha estrenat la seva pròpia obra Un lloc conegut dirigida 
per Carme Portaceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/TV3
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_cor_de_la_ciutat
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Ricard_Salvat
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80lex_Rigola
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80lex_Rigola
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joel_Joan
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Octubre_de_teatre
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CONTACTE:  
Clara Marquina  
Comunicació de l’AADPC  
comunicacio@aadpc.cat  
M. 647406050 
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