
                                                      

 
 

NADAL ALS TEATRES 

UN COP L’ANY  AL POLIORAMA   

Un Cop l’Any, la comèdia romàntica de la temporada 

amb David Verdaguer i Mar Ulldemolins, enamora el 

públic barceloní 

 

El Poliorama obre portes per les funcions especials de Nadal, Sant Esteve, Any 

Nou, vigília de Reis i Reis 

 



                                                      

 
 
David Verdaguer i Mar Ulldemolins protagonitzen Un Cop l’Any, la comèdia romàntica 

de la temporada que ha enamorat el públic català. El Teatre Poliorama obrirà portes 

per les funcions especials de Nadal, Sant Esteve, Any Nou, vigília de Reis i Reis 

amb una història marcada pel pas del temps, l’amor, la lleialtat, la gestió dels afectes, 

plena d’emocions, humor, música i referències històriques amb uns actors en estat de 

gràcia.   

Es van prometre amor etern   

Sota la direcció d’Àngel Llàcer, Hèctor Claramunt adapta el text de Bernard Slade als 

referents dels espectadors d’avui i ressitua l’acció entre 1975 i l’any 2000. Al llarg 

d’aquest període, el Josep (David Verdaguer) i la Pilar (Mar Ulldemolins) mantindran 

una relació clandestina que els reunirà cada any el mateix dia al mateix hotel durant un 

quart de segle.  

Durant el transcurs dels següents 25 anys, hauran de fer front a l’evolució que 

experimentaran les seves respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se als canvis 

socials i històrics que també afectaran les seves vides. 

L’original de Bernard Slade va triomfar als anys 70 a Broadway i es va popularitzar 

arreu del món gràcies pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan 

Alda. Un cop l’any és una producció de Minoria Absoluta i Cow Theatre.  

 

Notes del director 

Quan vaig llegir per primer cop aquesta obra (…) vaig riure amb una llàgrima a la galta 

i vaig plorar d’alegria nostàlgica.  

L’obra va (…) de com construir una relació (…) mitjançant la sinceritat i la honestedat.  

Perquè els anys passen, però hi ha coses que continuen immutables, com l’habitació 

de l’hotel i l’essència de cadascú.  

Àngel Llàcer 

 

 

Facebook | Instagram | #UnCopLAny 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnCopLAny/
https://twitter.com/uncoplany


                                                      

 
 
Espectacle en català. 

Funcions de Nadal: 

NADAL Dilluns 25 de desembre a les 21h00 

SANT ESTEVE Dimarts 26 de desembre a les 19h00  

ANY NOU Dilluns 1 de gener de 2018 a les 18h00 

VIGÍLIA DE REIS Divendres 5 de gener de 2018 a les 21h00 

REIS Dissabte 6 de gener de 2018 a les 19h00 

Calendari complet de funcions i entrades a la venda aquí 

 

 

Fitxa artística 

Autor: Bernard Slade 

Títol original: Same time, next year 

Direcció: Àngel Llàcer 

Intèrprets: Mar Ulldemolins i David Verdaguer 

Traducció i adaptació: Hèctor Claramunt 

Música: Manu Guix 

Disseny d'escenografia i il•luminació: Marc Salicrú i Marc Udina 

Disseny de vídeo: Francesc Isern 

Disseny de so: Damien Bazin 

Disseny de vestuari: Míriam Compte 

Disseny de caracterització: Helena Fenoy 

Ajudant de direcció: Daniel Meyer 

 

Contactes premsa 

Marta Solé (Premsa espectacle) 

msole@comedianet.com  
654 066 510 / 933 10 60 44 

 

Marc Gall (Premsa espectacle) 

mgall@comedianet.com 
619 307 620 

Anna Pujol (Premsa Minoria Absoluta) 

apujol@minoriaabsoluta.com 
648 15 67 60 

http://www.teatrepoliorama.com/ca/compra.html?src=aHR0cHM6Ly90ZWF0cmVwb2xpb3JhbWEua29vYmluLmNvbS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPVBVX2V2ZW50byZFdl9pZD0zODQzJmlkaW9tYT1DQSZlbWJlZD0x
mailto:msole@comedianet.com
mailto:mgall@comedianet.com
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