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Una aventura musical escrita i dirigida per Roc Esquius
amb cançons de Carles Torregrossa
Direcció musical Diana Roig
Direcció d’art Roger Orra
Amb
Núria Deulofeu - Martina
Dídac Flores - Narrador, Germà, Àngel i Pastor
Isidre Montserrat - Satanàs
Producció 
Anna Juncadella

Construcció d’escenografia i atrezzo
Pau Gómez Vila

Comunicació
Núria Deulofeu

Realització vestuari
Eli Siles

Direcció musical
Diana Roig

Tècnic de llum i so
Damià Duran

Composició, arranjaments i producció musical
Carles Torregrossa (TDC Estudio)

Disseny gràfic i maquetació 
Maria Vila

Espai escènic, figurinisme i il·luminació
Roger Orra

Fotografies de Rodrigo Vázquez

Agraïments a: Bernat Mestre, Susana Torregrosa, Montse Cascante, Ferran M.,
Marialba Esquius i Sodinamic.
Viatge familiar en català.
Durada 55 min.

DARA, 2016
Amb l’ajuda a la producció del Teatre Tantarantana.
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Frases de l’espectacle
“
- O siqui que no em volies robar el carro?
- És clar que no!
- I per què no?
- Doncs perquè és teu! No està bé robar!
- Què vol dir no està bé robar? Hi sortiries
guanyant!
- I tu perdent, i això no mola gens! Els 		
meus pares sempre em diuen que he 		
de pensar en els altres com si fos jo 		
mateixa. Per tant si tu hi surts perdent,
jo també!				 					
												”
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Frases de l’espectacle
“
L’important és mirar de ser bones
persones i estimar-nos tant com es
pugui. Per això celebrem el Nadal,
no? Per estimar-nos!					
						
		 ”
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Frases de l’espectacle
“
A vegades a la vida les coses ens
fan mal, i a vegades per moments,
no saps portar-te com cal.
							 				
				 					”
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Sinopsi
Satanàs, el dimoni, torna a fer de les seves i travessa un portal
màgic per anar més de 2000 anys enrere i provar d’acabar
d'una vegada per totes amb el Nadal. Però aquest portal és a
l’habitació de la Martina, que aquest any està trista perquè ha
perdut el seu gos, el Rovelló.
I, sense saber per què, la Martina acaba viatjant al passat i es
converteix en la protagonista d’un viatge en el què, amb l’ajuda
d’un nou amic pastor, plantaran cara als plans del dimoni i
lluitaran per salvar el Nadal. Ho aconseguiran?

Valors						

		

Nadal és una època plena de valors i sentiments, però moltes
vegades oblidem d’on vénen i perquè els celebrem en aquest
moment de l’any. Juntament amb la Martina, farem un viatge
màgic en el que jugarem a superar al dimoni i ajudarem a que
l’infant Jesús pugui néixer a l’establia.
Els pastorets de la Martina volen ser una clucada d’ull als
Pastorets de Folch i Torres, especialment escrits pel públic
infantil d’ara.
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Núria
Deulofeu

(DARA)

és la MARTINA
		
LA RIERA

COMMENT TE DIRE ADIEU

2015-2016					
TV3
- Direcció: Esteve Rovira
					

2013				
Sala Flyhard.
- Direcció: Sergi M. Alonso
					

WELCOME TO BERLIN

SÈRIE MÓN 3xl i CANAL 3xl

2016
Menció especial per la interpretació
de Serielizados i Zoom Festival ‘16.
- Direcció: Joan Burdeus i Pau Ortiz

2010-2012					
TV3
- Direcció: Raül Tidor

COM US PLAGUI, de W. Shakespeare.
2014-2015
Nominació Premi Butaca 2015 - Teatre
Akadèmia
- Direcció: Dugald Bruce-Lockhart
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Dídac Flores
és el PASTOR, el GERMÀ,
l’ÀNGEL i el NARRADOR
EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA

GREASE, el musical

2016
Teatre Gaudí
- Direcció: Marc Vilavella, Gustavo Llull
i Ariadna Peya - Origen Produccions

2011-2014
Barcelona, Madrid i gires.
- Direcció: Coco Comín i Manu Guix
- Pinkerton Producciones/Vertigo Tours

MAR I CEL

LA TRINCA, BIOGRAFIA
NO AUTORITZADA

2014-2016
Teatre Victòria
- Direcció: Joan Lluís Bozzo Dagoll Dagom
LO TUYO Y LO MÍO
(Creació pròpia) 2013-2016
Club Capitol (Barcelona) - Fernán Gómez
(Madrid)
- Direcció: Joan Maria Segura i Dídac 		
Flores Rovira
- ConUnCantoEnLosDientes

2010
TV3, Diagonal TV, Gestmusic Endemol
- Direcció: Joaquim Oristrell
BUSCANT LA TRINCA
TV3, Gestmusic Endemol
- Direcció: Gestmusic Endemol
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Isidre
Montserrat

(DARA)

és SATANÀS

LA QUE SE AVECINA				

DOTZE HOMES SENSE PIETAT		

2016
2013
Telecinco
Teatre del Raval
- De Alberto Rodríguez Caballero, Laura 		 - Direcció: Empar López - Companyia
Rodríguez Caballero i Daniel Deorador 		 del Raval
del Río
EL MINISTERIO DEL TIEMPO 		
2015
TVE
- Direcció: Marc Vigil
COLISEUM						
2014
Palau Sant Jordi
- Direcció: Cesc Martinell - Companyia 		
Drakonia

NENS SALVATGES				
2012
Distinto Films
- Direcció: Patricia Ferreira
		
THE LONESOME WEST			
2011
Versus teatre
- Direcció: Pepa Fluvià - RAS Teatre
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La direcció 							
Roc Esquius és el director i dramaturg de les 4 obres de la
companyia Dara: “IMe” (2014-2016 Barcelona i Madrid), “El
Catalon d’una nit d’estiu” (guanyador del festival Píndoles 2015
i en gira), “Mars Joan” (Cicló 2016) i Els Pastorets de la Martina
(Nadal 2016).
El 2011 es va llicenciar com a actor a l’acadèmia Nancy
Tuñón i Jordi Oliver després de treure’s una enginyeria el
2006 en informàtica. Paral·lelament, ha desenvolupat estudis
d’interpretació a diferents cursos així com de dramatúrgia a la
Sala Beckett. Actualment treballa a la sèrie de TV3 “La Riera”.
També ha treballat en “Gust de Cendra” de Guillem Clua i
Josep Sala a la Sala Muntaner (2014), “Comment te dire adieu”
(2013) i “Assaig obert” (2015) de Sergi Manel Alonso a la Sala
Flyhard i Porta4, aixi com a “IMe” (2015-2016) al Tantarantana,
T. Alfil (Madrid), T. Luchana (Madrid) i actualment al Pequeño
Teatro Gran Vía (Madrid).
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Notes del director
Gràcies als Pastorets de Folch i Torres i al caliu del meu poble,
sempre he pogut dir que he actuat des de que tenia 0 anys.
Moltes vegades, alguns em pregunten: “i no et fa mandra fer
els Pastorets després del dinar de Nadal?” Per mi la pregunta
és equivalent a: “no et fa mandra menjar el dinar de Nadal per
Nadal?”. Per mi no hi ha Nadal sense Pastorets, ni Pastorets
sense Nadal. Quan arriba el fred, les frases de tots els
personatges prenen força dins i fora de l’escenari, acudint a la
boca a la mínima ocasió. S’ha d’agrair als Pastorets moltes coses,
entre altres apropar el teatre a una gran quantitat de persones,
un gran percentatge dels professionals, així com esdevenir una
autèntica tradició i fet cultural propi. És per això que precisament
aquest any que es celebren els 100 anys de la renovació d’una
tradició, ha estat un autèntic regal poder-me posar al davant
d’aquest projecte tant emocionant. No és d’estranyar, doncs, que
cada tecla que s’ha premut tingui un ressó del somni d’aquells
vailets del 1900 i que cada direcció hagi sortit del cor. Un cor
que estima una tradició i que li vol retre homenatge, que la vol
fer créixer. Tan de bo gaudiu com jo d’aquests Pastorets d’ara.

11

La direcció musical						
Diana Roig és la directora musical.
Llicenciada en art dramàtic el 2010 a l’Institut del Teatre de Barcelona. Es
forma en interpretació, solfeig, cant clàssic, dansa jazz i contemporània,
tècnica Alexander (Xavier Ortiz), doblatge (Núria Mediavilla). Amplia la
seva formació musical estudiant piano a l’ABRSM i també rebent classes
de cant SLS amb els vocal coach J.Motilska i Miguel Manzo. El 2009 rep
la beca Prima de Teatro (Itàlia) i el 2010 completa la seva llicenciatura a
l’escola Panstwowa Wyzsza Szkoła Teatralna (Polònia).
Protagonitza diversos musicals de gran i petit format com GERONIMO
STILTON, dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix, en el paper d’Alys. GREASE
el musical, dirigit per Coco Comín, en els papers de Sandy i Rizzo. LOS
MISERABLES, dirigit per Christopher Key i Daniel Anglès, en el paper de
Fantine. NIT DE MUSICALS, dirigit el 2015 per Elisenda Roca i el 2016 per
Paco Mir. CABARET, dirigit per Jaime Azpilicueta, en el paper de Sally
Bowles, i LO TUYO Y LO MIO, dirigit per Joan Maria Segura. També ha
treballat amb directors com Xavier Albertí o Mikolaj Grabowski.
Actualment és La Rosa del PETIT PRÍNCEP, dirigit per Àngel Llàcer i Manu
Guix al Teatre Barts de Barcelona.
Ha treballat anteriorment amb la companyía Dara com a actriu i compositora
de bandes sonores.
Com a directora musical s’estrena amb ELS PASTORETS DE LA MARTINA.
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Notes de direcció musical
Em fa molt feliç debutar com a directora musical amb els
Pastorets de la Martina, una obra dedicada als més petits, ja
que la meva primera feina professional va ser com a actriu al
musical Geronimo Stilton, dedicat, també, als nens i nenes. Allà
vaig descobrir que, els nens, a més de ser el públic més entregat
també són el públic més exigent. Cal que estigui tot a lloc per
mantenir-los atrapats i si els agrada el que viuen al teatre, són el
públic més agraït que existeix.
Quan la companyia Dara em va proposar dirigir la part musical
iMmediatament vaig saber que havia de ser el Carles Torregrosa
(cantant, productor musical, actor, músic i gran amic) qui havia
de fer les composicions, simplement perquè és el millor. Comptant
també, amb la visió i recolzament del Bernat Mestre (membre de
la companyia i músic) que ens ha ajudat en el procés creatiu.
Des del principi hem tingut molt clar que la banda sonora juga un
paper molt important a l’obra. Hem intentat que la música, en els
textos cantats o els que van acompanyats de música instrumental,
ens ajudi a transmetre millor el sentiment o el missatge que
s’expressa a cada moment. Per exemple, Satanàs guarda dins el
seu abric 7 poders malèfics que són els set pecats capitals i tots
tenen la seva cançó. Cada cançó té un estil musical en funció
de cada pecat. La peresa és un tango arrossegat i mandrós, la
luxúria és una rumbeta seductora que ens convida a anar de
festa i la resta... els descobrireu quan comenci la funció.
Jo penso que el teatre t’ha d’emocionar o no serveix de res.
Ara és temps d’il.lusió, temps d’alegria, temps d’emocionar-nos
revivint la historia dels pastorets com no us l’han explicat mai.
Ara és temps de Nadal!
Esperem que amb els Pastorets de la Martina, petits i grans,
us emocioneu tant com nosaltres ho hem fet creant aquestes
cançons.
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Fotografies

14

Fotografies
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Fotografies
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Material Audiovisual
RESUM DE LA BSO
http://bit.ly/BSOMartina

VEURE OBRA COMPLETA
http://bit.ly/PastMartina
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Crítiques
La premsa ha dit:
					

					

Una versió contemporània i musical

Els tiets joves estan de broma la nit

dels Pastorets

de Nadal

Una encertadíssima escenografia de Roger
Orra, es transforma com per art de màgia,
es complementen amb unes magnífiques
interpretacions, que engresquen als
espectadors a participar activament,
com si fóssim angelets que malmeten els
desitjos malignes del dimoni. Les cançons
s’integren perfectament al guió, i el
converteixen gairebé en un petit Musical
pel públic familiar.

De Pastorets n’hi ha de moltes textures.
[...] La companyia de teatre per a joves
Dara proposa un nou perfil al gènere:
construir uns Pastorets que beu molt de
la traició bíblica i, per tant també de la
litúrgia del Folch i Camarasa però amb
l’aire desenfadat del tiet jovenet que
explica la peça abans de la missa del gall.
[...] Distreu, acompanya i entendreix.

Una proposta amb qualitat, molt
recomanable en aquestes dates per les
famílies amb nens petits.

31/12/2016
Jordi Bordes - Recomana.cat

Miquel Gascón - Teatre Barcelona
04/01/2017
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DARA							
Dara neix el març del 2014 com a companyia teatral per portar a terme el seu
primer projecte, “iMe”, amb la idea de crear un espai estable de creixement artístic
i personal. La principal motivació és la de fer teatre de contingut contemporani i
proper amb el públic, amb la intenció de commocionar, d’explicar coses que potser
encara no tenen nom.
Dara va sorgir a partir de la unió de sis membres: Núria Deulofeu (actriu,
producció i comunicació), Roc Esquius (actor, dramaturg i director), Anna
Juncadella (producció i distribució), Bernat Mestre (actor, compositor i distribució),
Isidre Montserrat (actor i distribució) i Mireia Pàmies (actriu i producció executiva).
Degut al creixement de la companyia i de la producció, Dara s’ha vist empesa a
ampliar el planter i a dia d’avui estan treballant de forma continuada més de deu
actors, dos tècnics i una responsable de comunicació i públics.
Es destaca pel fet de treballar com a companyia ja des del principi, procurant tenir
una línia pròpia i ocupant-se també de tot allò que envolta una obra de teatre,
dedicant especial atenció a cuidar el públic fent-lo partícip de la creació dels
nostres espectacles, de postfuncions i d’una bona experiència teatral.
Actualment la companyia continua amb la gira dels seus quatre muntatges: “iMe”
(2014; 2 temporades a Barcelona, 3 temporades a Madrid - T. Alfil, Luchana i
Pequeño Teatro Gran Vía), “El catalon d’una nit d’estiu” (guanyador del festival
píndoles 2015), “Mars Joan” (espectacle més taquiller del Cicló 2016; 2
temporades a Barcelona) i “Els Pastorets de la Martina” (2016; el primer infantil
musical que produeix la companyia amb el suport del T. Tantarantana). “Claqué
o No” (2017) és la seva darrera producció de gran format, que s’inclou al Cicló
2017 (T. Tantarantana).
Enguany, Dara també ha començat el projecte “Hola Teatre”, on es fomenta la
iniciació al teatre a joves i adults a través del joc, la improvisació i la creació de
personatges i escenes al Teatre Tantarantana.
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DARA

TEATRE

2016

Més informació a
darateatre.com
Contractació
daradegira@gmail.com
666.73.00.31

Facebook i Twitter: @darateatre
Instagram: @companyia_dara

