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 REPARTIMENT
 (Per ordre d’intervenció)

ELI  Guillem Cuxart
JÚLIA  Noèlia Ortega
VERA  Eva Mañé
RAMON  Xavier Martinez

 FITXA TÈCNICA
ESCENOGRAFIA  Josep Navarro
IL·LUMINACIÓ  Andreu Aldea 
   Lluís  San  Clemente
SO   Toni Olivé
   Edgar Duran
MAQUILLATGE   Cristina Campoy
AGRAÏMENTS  Nina Avrova, 
   Miguel Angel Martinez
   Xavier Salcedo
TRASPUNT  Mercé Oltra
DIRECCIÓ  Gemma Novo 
   Josep F. Salcedo

Els protagonistes de l’obra viuen als marges de la ciutat, on 
ningú vol anar a viure. On no arriba el metro. L’Eli, un noi 
amb paràlisi cerebral, es pasa tot el dia tancat a casa per-
què sa mare, la Júlia, ja no pot pujar carregada amb la cadi-
ra de rodes els nou esglaons que separen el pis del carrer. 
Li cal una sol.lució i decideix que s’ha de posar una rampa a 
l’edifici. Però necesita que els seus veïns estiguin d’acord, 
i aixó vol dir que hauran de pagar-la entre tots. Aquí es on 
comença la lluita de la Júlia, perqué en un barri on a tothom 
li costa arribar a final de mes, no és fácil que s’entengui que 
“nosaltres som els altres”.

“Oh, tú, el meu poruc heroi,
Has estat molt hábil i t’has escapat de les injúries
Mentre jo portava fent el meu paper una eternitat
Sense el recolzament d’un amic.

Mai de la vida t’he demanat la teva maleïda ajuda
I entre bambolines, entre ombres 
T’has Salvat, invisible als ulls 

Però entre aquesta vergonya i deliri
Jo avançava davant del pùblic cruel
Sempre a la vista de tothom, sempre dissortada,
Sempre fent el meu paper solitari”

   Bel·la Akhmadúlina
    poetessa rusa (1937-2010)

REPRESENTACIONS 1.239 i 1.240 

Venda d’entrades a partir del dilluns 4 d’octubre. En les entrades 
anticipades fins el divendres abans de la 
primera funció hi ha 1€ de descompte.

Horari de secretaria, de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda, i els 
divendres abans d’una la funció en el mateix horari.

Seguiu-nos a Facebook, Twitter i Instagram 
(@cmcpoblenou)

Descarrega’t l’app per portar-nos a la butxaca


