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1. Nota de direcció
En

una

època

que

anava

molt

amb

tren

m’entretenia

mirant

a

la

gent.

Inevitablement m’imaginava com devien ser les seves cases, les seves vides, en què
treballaven o fins i tot amb qui es relacionaven. Un dia rebo la trucada de l’Anna
Roca, vol crear un espectacle a partir d’uns contes. Fa temps que ho té entre cella
i cella i aprofitant aquest temps de pandèmia vol tirar-ho endavant. L’estructura
està esbossada, els contes sobre la taula, només cal cosir-los i donar forma a tot
allò que l’Anna té dins del seu cap. I de seguida em fa gràcia perquè Històries de
les meves veïnes és el mateix joc que jo feia, el del tren, però fixant-nos en les
finestres de l’edifici on viu una escriptora. Aquesta s’inventa què passa dins de
cada finestra, però curiosament tot són dones. Dones que conviuen en un mateix
edifici i que aparentment només tenen en comú una escala de veïns. Però a
mesura que l’escriptora s’inventa les històries descobrirem que comparteixen més
coses… Potser totes elles són la mateixa escriptora?
Mertixell Yanes
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2. Sinopsi
Visc al 1er 2a d’un edifici amb 19 llars, amb 19 focs que s’ha de portegir, amb 19
habitacles plens de vida amb 19 finestres que et permeten veure fotografies del
que passa dins. Observo el meu edifici. Em fixo en el que veig amb el que sento, el
que intueixo i, aleshores ... la història apareix.

L'espectacle
Històries de les meves veïnes és un espectacle apte per a sales de teatre de mitjà
format. Són històries en veu de dona, des d’una perspectiva femenina i amb la visió
des de diferents angles i punts de vista. Són històries que necessites ser explicades.
Esperem que cada espectadora se senti identificada, com a mínim, amb una
d’aquestes veïnes i que, els 55 minuts de durada de l’espectacle, serveixin per a
compartir aquests secrets de dones que, pot ser maiu, havien estat explicats.
La proposta escènica consisteix en una escenografia que presenta les finestres
d’aquestes dones. Des d’aquestes podem observar sense ser vistes.
L’Anna Roca comparteix Escenari amb l’Andrea, que a través de la música i de
tots els seus instruments ens convida a conèixer, també, la seva història. La relació
entre l’Anna i l’Andrea és la d’un diàleg constant que ens transporta durant tot
aquest viatge.
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3.Fitxa artísitca
Adaptació - Anna Roca i Meritxell Yanes
Direcció - Meritxell Yanes
Actriu - Anna Roca
Música - Andrea Zayas
Disseny i construcció escenografia - Lluís Nadal, "Koko"
Disseny ll.luminació i so - August Viladomat, “Guti”
Disseny vestuari i atrezzo - Judith Torres
Fotografia - Laura Garcia "Garsa"
Video - Alba Vázquez
Producció - Companyia de Teatre Anna Roca
Distribució i producció en gira - Aina Gomis
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4. Equip
Meritxell Yanes - Direcció
Es diploma en interpretació a l’Escola de Teatre el Galliner, completant la seva
formació en diferents cursos a Barcelona, Reggio Emilia, Buenos Aires, entre
d’altres. Ha participat com a actriu en diferents espectacles teatrals: Elda &
Daniel escrit i dirigit per Llàtzer Garcia (2020), Compartir Ubicació dirigit i escrit
per Cristina Clemente i Marc Angelet (2020), Llibràlegs V dirigit per Jordi
Casanovas (2020), Credoinunsolodio dirigit per la Rosa Maria Sardà (2019),
Dolors, la primera sèrie al teatre dirigida per Sergi Belbel i Cristina Clemente, una
coproducció del Teatre Lliure i MeriYanesProduccions (2019). Llibràlegs III i IV una
producció

de

Temporada

Alta

i

dirigit

per

Marilia

Samper

i

per

la

Leo

Castro(2015-2019). Kilòmetres, dirigit per Marilia Samper (2015) El carreró de les
Bruixes de Meritxell Yanes i Toni Albà amb direcció de Toni Albà (2014-2015), El
Balneari Direcció d’Albert Prat i dramatúrgia de Marc Artigau (2013), MGOGORO
direcció de Mentidera Teatre i dramatúrgia de Jaume Policarpo, Carol Lòpez,
Rosa Maria Sardà i Matias Feldman (2012), TOT Direcció i dramatúrgia Rafael
Spregelburd (2010-2011), Novembres (monòleg) text de Dostoievski i direcció de
Pere Puig (2009-2010). La Festa, text i direcció de Jordi Prat (2009), Petó Públic
text d'Àngel Burgas i direcció de Rosa Maria Sardà (2008-2009), Bondat de
Michael Redhill i direcció Pere Puig(2007-2008). Lúcid direcció i dramatúrgia
Rafael Spregelburd (2006-2008). Miniatures Viloentes, direcció i dramatúrgia de
Victòria Spunzverg (2006-2007). La vetlla fúnebre, dirigit per Jordi Vilà (20052006). La casa del darrera, dirigit per Cristina Cervià (2005-2011), entre moltes
d’altres. Actualment és membre i fundadora de cia. PocaCosa Teatre i MeriYanes
Produccions. Com a directora participa en El Conte de Nadal
Cia. Alba Nova, amb la col.laboració especial d'Adrià Puntí., 2013
El Petit Príncep o Cardines Text de Josep Pujol. Diàlegs a 4 bandes, Plata de
Drama de Girona., e
adaptació de Meritxell Yanes i EMHU La Mercè. Espectacle literari,MMM, Madre
me voy a Madrid cia. Las Lo Las. Espectacle de dansa., entre altres.
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Anna Roca - Dramatúrgia i interpretació
Directora, actriu i dramaturga. El 1996 funda la Companyia de Teatre Anna Roca
amb la que s’enfoca, principalment ,al públic familiar.
El primer espectacle de la companyia, Contes de l’Anna.
Així que va començar amb contes i va anar seguint amb espectacles cada
vegada més teatralitzats: Contes al terrat, Can Pere Petit, Quan Jo era Petita,
Contencinc, Les sabates noves de l'emperador, La granja més petita del món...
L'any 2010, la companyia produeix Captius basat en contes d'en Joan Barril i sota
la direcció de Josep Maria Miró. Un espectacle per a públic adult amb un
important gir de registre artístic de l'Anna.
L’any 2015, la companyia torna a fer un gir recuperant una idea guardada en un
calaix durant molt temps: versionar Momo de Michael Ende.
Aquest espectacle va ser rebut amb un gran èxit de crítica i de públic, arribant a
guanyar els Premis de la Crítica 2016 al millor espectacle de teatre familiar i sent
candidata als Premis MAX 2015 i 2016.
Tres anys després El Secret de la Nanna torna a convertir-se en un altre gran
repte

creant

un

espectacle

específicament

per

a

fer-se

al

carrer.

Bé,

concretament dins la caixa d'un camió. Un espectacle petit però intens que
explora nous llenguatges i permet a la companyia, per primera vegada, sortir a
actuar fora de Catalunya i de l'estat espanyol.
La nova producció, estrenada el juliol de 2020, es diu Valentina Quàntica.

Andrea - Música i interpretació
Mestra de música i il.lustradora. També s'ha format en arts escèniques a l Escola
de Teatre El Galliner.
Aquestes tres disciplines són l'eix de la seva experiència tant professional com
personal.
Com a il.lustradora es va formar a l'Escola Massana de Barcelona i treballa pel
seu compte en la realització i disseny de cartells, contes i encàrrecs varis. Al 2017
va publicar amb Ara Llibres la seva experiència il.lustrada com a mare primerenca
en el llibre reversible “Estic embarassada. I ara què? / Ja ha nascut. I ara què?”.
Actualment col.labora fent tires d'humor gràfic per a la revista local de Banyoles
L'Ham i també, esporàdicament, amb el diari digital Catorze.
En les arts escèniques ha treballat amb la companyia de teatre Anna Roca amb
l'espectacle familiar Contencinc i ha fet varies col.laboracions amb Cascai Teatre.
També ha creat els seus propis espectacles de petit format per a biblioteques.
Actualment treballa com a mestra de música d'infantil i primària i li encanta
inventar-se cançons.
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Lluís Nadal, "Koko" - Espai i Escenografia
És membre fundador de la companyia Babaus Teatre el 1989, en la qual va
realitzar la funció de
director i escenògraf. Des de 2010 és membre fundador de l'empresa Punt de
Fuga, logística tècnica d'espectacles S.L. companyia de teatre Anna Roca . Des
dels seus inicis ha treballat com a escenògraf en diverses produccions de les
comarques gironines amb: Joan Solana, Xicu Masó, Josep Pagès, Albert Olives,
Companyia Pocapuc Teatre, Teatrebrick, El Vol del Pollatre, Escenaris Especials,
Pere Puig, etc. Més tard, comença a treballar a Barcelona com a cap de
construcció de decorats de diverses pel.lícules, sèries televisives, programes de
televisió i Video-clips sota la direcció artística de PepOliver amb l'empresa
Zeroquatre

com

son:

“Porca

Misèria”,

“Sagrada

família”

(TV3),

“Gavilanes”(Antena 3TV), KMM (TV3), “El gran nord” (TV3), David Bisbal, “Temps
de guerra” (Barcelona TV), “Cuina bé amb l'Istma” (TV3), “La competència amb
color” (TV8), “Face of Terror”, “The Lost”, etc

August Viladomat "Guti" - Disseny il.luminació i so
Va començar l'any 1995 com a tècnic de so i llums, microfonista en gires de grups
com Sopa de cabra, Comando Moriles, Dr. Calypso, etc. A finals dels 90 comença
a treballar al teatre de banyoles i després al teatre de Salt. En aquesta epoca
coneix al director Xicu Maso i passa a ser el seu il·luminador i tècnic fins a dia
d’avui. Deixa el teatre de Salt l'any 2003 per anar a la companyia de dansa
Malpelo on fa la funció de cap tècnic i il·luminador. A part d'això treballa fent
il·luminacions amb moltes altres directors com Miquel Torrent, Xavier Pujolras, Alex
Rigola, Cristina Cervià, Joan Solana, Pere Puig, etc. L'any 2010 funda l'empresa
Punt de Fuga. També comença a treballar en l'elaboració d’estudis tècnics per a
projectes d’equipaments teatrals.
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Judith Torres - Disseny vestuari i atrezzo
Responsable de vestuari, objectes i producció.
Llicenciada a l’Institut del Teatre en Escenografia ha realitzat el vestuari i
escenografia per la Cia. Las Lolas, Mentidera Teatre, Pere Solés, Atot Produccions,
Cia Minúscula o PocaCosa Teatre. Com a figurinista ha treballat amb Juan Carlos
Lérida, Lluís Baulida, Rafael Spregelburd, Jordi Purtí i Xavier Fàbrega.
També ha treballat en tasques de producció, regidoria d’escenaris i distribució.

Aina Gomis - Distribució
Graduada al Col·legi de Teatre de Barcelona complementa la seva formació
amb el Grau en Comunicació i el PostGrau en Gestió d'Esdeveniments a la
Universitat Oberta de Catalunya. Com actriu treballa en diverses produccions de
text i musical com "McBeth con queso" de Marc Angelet; "Imaginarium,it's musical"
de

Zoopa

Produccions;

"Fimotation"

a

MicroTeatropordinero

Madrid,

entre

d’altres. És responsable de Comunicació a l'escola Central de Teatre durant 3
anys i posteriorment funda Sàndal Produccions. Amb Sàndal es dedica a la
producció

d'espectacles

propis

i

col·laboracions

amb

empreses

externes

(producció i gestió d'esdeveniments culturals). Com a productora i distribuïdora
treballa amb cies com La Llarga, Cia la Simone, Cia de Teatre Anna Roca i amb
les produccions d'Oriol Morales i Pujolar i de Jaume Sangrà.
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Informació i contacte

>> Espectacle per a sala <<
Durada : 55 minuts
Disponible al Programa.cat
Més informació
www.annaroca.com

Contacte
Aina Gomis (producció i management)
aina@annaroca.com
+34 644 655 085
www.annaroca.com

