


DINERS? PROPIETATS? QUINA ÉS?
SI, QUÈ ÉS EL QUE FA RIURE ALS CONVIDATS 
TAN AMABLEMENT?



Un ambient relaxat que convida a l ’esplai on 
tots tenen el dret i  el deure de passar-s’ho bé. 
Un còctel que dissimula amb humor l ’angoixa 
d’al lò quotidià escoll i t  per inèrcia, que ens 
obliga a crear una famíl ia, a posseir coses, a 
empassar-nos la nostra animalitat.

Tres personatges anònims intenten crear una 
narració des de diferents perspectives. 
Cadascun expressa la seva visió particular de 
temes com la fel icitat, el matrimoni, l ’odi, 
l ’abandó. El si lenci els desespera, la paraula 
brolla sense control. No poden deixar de 
parlar, d’el ls mateixos, dels altres, d’al lò que 
recorden. 

Aquesta comèdia ironitza sobre la nostra 
petita societat instal•lada en el benestar que 
sap guardar convencions i es reconeix en allò 
polít icament correcte. Una realitat augmenta-
da amb la lent d’un telescopi. Un trencaclos-
ques d’aparences i bones maneres que f i l tra 
les evidències de traïció, abús i terror. 

Menys emergències  és una celebració àcida 
que brinda per totes aquelles coses que fan 
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FITXA
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L’obra es compon de tres peces breus: 

“Tot el cel blau”  La primera peça explica, 
des de la visió de la dona, la història d’un ma-
trimoni infel iç. Potser l ’únic que sosté la pare-
l la és el petit Bobby, el seu f i l l .

“De cara a la paret”  És el relat d’una mas-
sacre des de la ment d’un assassí amb una 
vida quasi perfecta. Un dia, inexplicablement, 
l ’home decideix entrar armat a una escola 
primària.

“Menys emergències”  A l ’últ ima peça, el 
petit Bobby, és abandonat pels seus pares en 
un univers d’horror. Una història famil iar en la 
qual ressonen els relats anteriors. 

Aquí s’acaba el malson de les bones mane-
res, per bé que els personatges assegurin 
una vegada i una altra, que les coses van 
mil lorant dia a dia.

L’ BRA



POSADA
E N  E S C E N A

Menys Emergències proposa una nova relació 
del públic amb l 'espai. Menys emergències  
interacciona amb l 'espectador des de tres 
posicions diferents. Només entrar són acoll i ts 
amb un còctel de benvinguda instal•lat a 
l ’escenari. Amb una copa de vi i  canapès, són 
sorpresos per tres personatges que, des del 
pati de butaques, inicien la narració. Aquest 
còctel els serveix, casualment, d’ exemple 
per presentar la seva primera història.

Els actors ocupen l ’escenari i  comença el 
segon fragment. Aquí la f icció es desenvolu-
pa a tocar de l ’espectador: públic i  personat-
ges es converteixen en còmplices, tot com-
partint el mateix espai de representació.

Els tres personatges es distancien fundant un 
nou espai escènic. A l ’últ im acte s’ instal•la la 
convenció en la que el públic observa des de 
la foscor un relat que es va desenvolupant a 
la l lunyania.









L’E UIP
Aquesta companyia la van fundar/crear la Melina Pereyra i el Pedro 
Zlachevsky l’any 1998. Des d’aquell moment i fins l’any 2009 es van 
desenvolupar, tant a l’Argentina com a Catalunya, diferents especta-
cles i peces de creació pròpia en les que el dispositiu escènic princi-
pal era l’actor. Una poètica carnal arrelada a les emocions, amb una 
estètica que apostava per una fisicalitat distorsionada. La fita 
d’aquesta barreja era denunciar allò grotesc de la nostra plàstica 
realitat social. Des de l’any 2009, la companyia la dirigeixen la Melina 
Pereyra i el Juan Miranda. Aquests dos directors i actors, visionant els 
punts en comú que mantenien els seus treballs anteriors, van decidir 
associar-se. Els treballs que realitzen despleguen una poètica que 
ironitza amb un humor agredolç la cruesa de la realitat, jugant 
impunement sobre el territori d’allò patètic i decadent.
Durant la creació se privilegia la dialèctica entre l’imaginari de l’autor, 
el director i l’actor per a que cada cos parli amb autonomia des de 
l’escena. Aquest procés de treball implica uns temps de creació que 
no necessàriament es sotmeten als temps de producció imperants, 
sinó als temps subjectius que cada cos necessita per crear 
l’adherència necessària amb l’espectador.

Interessat en construir una mirada ambigua sobre el fet teatral desen-
volupa com a creador un recorregut basculant entre l'actuació i la 
direcció escènica. Es forma com a actor a Argentina amb els mestres 
Pompeyo Audivert, Rhea Volij i Alejandro Catalán. Es radica a Barce-
lona i realitza la carrera de Direcció i Dramatúrgia a l'Institut del 
Teatre.
Des de l'any 2009 co-dirigeix amb Melina Pereyra la companyia 
Chroma Teatre, plataforma en la que intervé com a intèrpret i director 
d'escena dels seus muntatges. Com actor participa a “Georg y Sarah 
o La muerte de Mersault” de Salvador S. Sánchez (IT, 2008), 
“PLAYBACK, el grito de la Virreina” del Teatro Lírico de Muñecas 
(Festival ULLS 2008); en cinema “ENERO” de Melina Pereyra (2009) 
i “De plazas” de Bruno Zaffora (2008). Ha dirigit “Menys emergéncies” 
de Martin Crimp (TGB, Barcelona 2011), “Micrología primera: el 
descenso de Facunda volupta” de María García Vera (La Caldera / El 
Estruch, Barcelona 2010), “Buits i nous i cartes que no lliguen” de 
Núria Vizcarro Boix i Joan Manuel Albinyana (IX Fira de teatre de Illes 
Balears 2010); ajudant de direcció de la companyia Divinas & D´Band 
en “Sing, Sing, Sing” (2008/2009) i “Tapgea”. A Buenos Aires ha 
realitzat: “El Cadáver de la Nación” de Néstor Perlongher 
(2006/2008), “Delikatessen Haus” (2007) i “Animal Porteño” (2004) de 
Marcela Paoli. Actualment imparteix entrenaments per actors al 
Chroma Teatre-Estudi, a la Universitat de Barcelona (Jornades de 
teatre formatiu), i a Madrid col•labora amb Marcela Paoli i Facthum 
com formador adjunt. 

C O M PA N Y I A  C H R O M A  T E AT R E

J U A N  PA B L O  M I R A N D A  (D i r e c t o r )
Buenos a i r e s , 



Un dels referents més contundents de teatre britànic contemporani. 
Martin Crimp ha estat autor resident del Royal Court de Londres i del 
New Dramatists de Nueva York. Les seves obres (Attemps on Her 
Life, The Country, Cruel and Tender i The City) recorren els escenaris 
més destacats de l'escena internacional i han estat traduïdes a més 
de 20 idiomes. Ha realitzat també, nombroses adaptacions de textos 
de Marivaux, Molière, Koltès i Genet, així com d'obres per la ràdio.
Martin Crimp ha estat sovint considerat per la crítica com l'hereu de 
Harold Pinter, encara que ell  es reconeix més proper a els paisatges 
desolats i enigmàtics de Beckett. Els seus textos plantegen una 
ruptura de les formes, denunciant una societat del benestar fràgil a on 
el terror és atzarós i aguaita des de les petites coses de la vida. 
L'any 2005 se li ha dedicat un cicle d'espectacles i lectures dramatit-
zades a la Sala Beckett de Barcelona. Menys Emergències, és una de 
les seves peces fonamentals que es presenta per primer cop a 
Catalunya. 

 
M A RT I N  C R I M P  (Autor)
Da t f o rd , 

Estudia interpretació a l’escola Eolia (2000-04). Complementa els 
seus estudis al Col•legi del teatre i estudia Dansa a Gataro i Cant amb 
Viv Manning. Estudia guitarra al Taller de Músics de Barcelona. 
Realitza cursos amb Javier Daulte, Carlota Subirós, Ferran Madico, 
Silvia Quer, etc.
En teatre l’hem pogut veure a: “Menys Emergències” de Martin Crimp 
dirigida per Juan Pablo Miranda; “El Diable enamorat” de Jacques 
Cazzotte amb direcció i dramatúrgia de Pablo Ley al Versus Teatre 
(març 2007); “Banal Sessions of Fedra” de Pau Miró guanyadora de 
la onzena mostra de teatre de Barcelona; “Quan els paissatges de 
Cartier-Bresson”de Josep Pere-Peyró i direcció de Jordi Vall; “Crim i 
Càstig” de Fiodor
Dostoievski amb direcció de Toni Casares i dramatúrgia de Pablo ley; 
La Màquina Hamlet” de Heiner Müller dirigida per Ferran Madico.

F R A N C E S C  F E R R E R  M A Ñ À  (Ac t o r )
Ba r c e l ona , 



Actualment estudia el darrer any de Interpretació opció text a l’Institut 
del Teatre de Barcelona (IT). Va cursar art dramàtic als Estudis de 
Nancy Tuñon. Diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona 
i té el primer cicle de Comunicació Audiovisual per la Facultat 
Blanquerna (URL). Workshops amb: Cristina Castrillo, Elías
Cohen, Minako Seki i Se-Rok Park, Tomeo Vergés, Alejandro 
Catalán, Néstor Muzo, David Gol, Alex Navarro, Caroline Dream, 
Cocó Comín, Esteve Rovira, entre altres.
En teatre l’hem pogut veure a: “Menys Emergències” de Martin 
Crimp dirigida per Juan Pablo Miranda; “Bert&Brechtfast” creació 
col•lectiva dirigida per Carol López; “Les veus d’un combat” amb 
textos de “Combat de negre i gossos” de Bernard-Marie Koltés 
dirigida per Moreno Bernardi; “Privat-Reservat” dirigida per Ricard 
Soler i Judith Pujol (Obskené); “Hamlet vs Ofelia” dirigida per Josep 
Ma Riera (La Quadra Màgica); “Pau?”
dirigida per Josep Ma Riera (La Quadra Màgica); “Cabaret Pedrolo” 
dirigida per Josep Ma Riera (La Quadra Màgica).

Actualment cursa un Doctorat en Arts EscèniCatalana, UAB. Estudia 
interpretació a Estudis de Teatre de Berty Tobías. Complementa els 
seus estudis amb diversos cursos. Cursos de Clown amb Merche 
Ochoa, Jon Davison, Simon Edwards
i Marian Masoliver, Christophe Marchant, Sergi Claramunt. Altres 
cursos amb Àlex Rigola, Peter Gadish.
En teatre l’hem pogut veure a: “Menys emergències” de M. Crimp, 
direcció de Juan P. Miranda (2010); “Anita Coliflor” de Pablo Rosal 
(IT-Vic, Teatre Ponent de Granollers, Teatre Gaudí de Barcelona, 
actualment en gira); Campanya de Zinc per al BACC: “Professor 
Algarrobo” (2008); “Un hospital de narices”, dirigit per Sergio Clara-
munt, gira per Palma de Mallorca, Múrcia, València i Barcelona, Club 
Capitol (2006). Assessorament a l ’espectacle “Flash! Forces de 
la Llum Associades. “Super Herois” de la companyia Mestumà-
cat; Participació al “Gong Show’07”, dins el festival “1, 2, 3… 
Pallasso!” de Tiana (2007); Col•laboració amb Clown Célula 
Roja, Payasos de Hospital de Chile (Santiago de Chile).

I L O N A  M U Ñ O Z  (Ac t r i u )
Ba r c e l ona , 

X AV I E R  S E R R AT  I  B R U S T E N G A  (Ac t o r )
Ba r c e l ona , 



Va cursar la carrera d’ ART DRAMÀTIC a l’ Universitat Catolica de 
Xile. ART DRAMÀTIC a Estudis de Teatre de BertI Tovías. Cursos 
amb: Santiago A. Zannou; Manuel Lillo i Txiqui Berraondo; Teatro de 
los Sentidos; Javier Daulte; Pep Armengol. 
En teatre l’hem pogut veure com actriu a: “Buenos Aires” de Rafael 
Spregelburd dirigit per Ricard Soler; “Privat-reservat”, escrita i 
dirigida per Judith Pujol i Ricard Soler; “Protocol per a camaleons” de 
Toni Albà i Trotam teatre, dirigida per Toni Albà i Miquel Fernández; 
“Tuvalú” de Andrés Kalawski, dirigida per Beatriz Liebe; “Las tres 
hermanas”, de Anton Chejov, dirigida per Rodrigo Pérez, Santiago de 
Xile. En cine i tv a participat en “Urquinaona”. Curtmetratge escrit i 
dirigit per Fede Capdet; com actriu i guionista en “Els jardins de la 
Paulina” dirigit per Fede Capdet; “Cuiquillada” escrit i dirigit per Jairo 
Boisier; “”Societat imitada”, tv3. Programa de televisió a càrrec de 
Toni Albà. “The traveler and the thief”. Curtmetratge escrit i dirigit per 
Simon Edwards.
 

 
C O N S TA N Z A  A G U I R R E  (Ass is tenc ia i ves tuar io)
San t i a go de Ch i l e , 



NECE ITATS
T È C N I Q U E S

Espai

Les mesures de l 'espai són relatives. 
L'espectacle permet adaptar-se a diversos 
espais, però és imprescindible que s'hi distin-
geixin clarament un escenari i  un pati de 
butaques (o similar)

Llums

Material necessari (adaptable):
13 PC.

3 Recortes
2 peanas/pies para recortes rasantes.

so

Reproductor de CD i amplif icació de sala.
Muntatge escenografia: 45 minuts.
Muntatge de l lums: 3 hores.
Desmuntatge: 30 minuts.



HAN FET FORA ALS MEXICANS, HAN FET FORA 
ALS SERBIS, S’HI ESTAN MUDANT FAMÍLIES 
AGRADABLES. LAS COSES ESTAN MILLORANT.



Contacte

chromateatre@gmail.com
chromateatre.wordpress.com

Constanza Aguirre 
Tel: +34 679 132 373
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