NOTA DE PREMSA
_________________________________
Malgrat la complicada situació actual produïda per la COVID-19, El Terrat no s'atura i segueix
treballant en els projectes teatrals previstos per la següent temporada.

___________________________________
TEATRE VICTÒRIA :: Temporada 20/21

El Terrat celebra 30 anys amb L’Èxit de la
temporada, una comèdia hilarant que reflexiona
sobre l’amistat, el pas del temps, el triomf, la
satisfacció vital i l’ofici dels còmics

L’obra, dirigida per Enric Cambray i Israel Solà, es podrà veure del 19
de novembre al 15 de febrer al Teatre Victòria de Barcelona.
L’elenc de l’obra està format per Sílvia Abril, David Fernández, Fermí
Fernández, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios i Mònica Macfer.
El Terrat (The Mediapro Studio) commemorarà les tres dècades de
vida amb altres propostes escèniques per la propera temporada.

No us perdeu el vídeo [AQUÍ]

Barcelona, 22 de juliol de 2020 · La productora audiovisual i teatral El Terrat està
d’aniversari. Enguany, la companyia liderada per Andreu Buenafuente, celebra el trentè
aniversari i per commemorar aquesta efemèride ha creat diverses propostes de teatre amb
grans artistes de l’escena actual fidels al seu univers i llenguatge.
L’Èxit de la temporada és una comèdia que formarà part dels esdeveniments que es duran
a terme durant aquest any de celebració. L’obra, que es podrà veure del 19 de novembre
al 15 de febrer al Teatre Victòria de Barcelona, compta amb un elenc de primera categoria
fo
rmat per diversos artistes fortament vinculats a el Terrat, com són Sílvia Abril, David
Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios i Mònica Macfer.
L’espectacle, dirigit per Enric Cambray i Israel Solà, gira al voltant de la història de sis
amics que triomfen com a còmics en programes de ràdio i televisió i decideixen unir-se per
tirar endavant l’obra Romeu i Julieta, per tal de reivindicar-se com a intèrprets. Un incident
fortuït fa que l’espectacle no es pugui arribar a estrenar mai i, vint anys després, aquests
sis amics es retroben per intentar fer realitat el muntatge que no van poder fer en el passat.
L’obra, a cavall entre la realitat i la ficció, és un cant a l’amistat que alhora reflexiona sobre
el pas del temps, el triomf, la relació amb l’èxit i la fama, la satisfacció vital, les frustracions
personals i l’ofici dels còmics a través de la figura d’uns artistes a qui hem vist créixer i amb
qui hem crescut rient amb els seus personatges. En aquest sentit, l’espectacle no és un
repàs a la història de la productora: es tracta d’una proposta de nova creació que pretén
recollir l’esperit i el llenguatge propi d’aquesta companyia sobre una trama hilarant i plena
de sensacions fortes.
Poques vegades passa tenir la sensació d’estar davant d’un fet històric. Aquesta sensació la tenim
amb “L’èxit de la temporada”, una comèdia que reuneix de nou dalt de l’escenari actrius i actors que
ja formen part de la memòria històrica còmica del nostre país. El espectadors podran retrobar-se
amb ells per compartir aquesta festa i fer el que més ens agrada: riure. Enric Cambray i Israel Solà

Les entrades per veure el nou espectacle al Teatre Victòria es posaran a la venda a partir
d’avui, 22 de juliol, i fins el 13 de desembre, a la pàgina web del Teatre Victòria:

https://www.teatrevictoria.com/ca/programacio/c/111_lexit-de-la-temporada.html
A banda de L’Èxit de la temporada, El Terrat prepara l’estrena d’altres propostes de teatre
que completaran el programa de celebració d’aquests trenta anys. Al llarg de la campanya,
la productora anirà desvetllant poc a poc més detalls, així com les propostes que es podran
veure la propera temporada.
El Terrat
El Terrat remunta la seva trajectòria al 1989 amb el seu primer projecte El Terrat de Ràdio,
un programa radiofònic dirigit per Andreu Buenafuente que s'emetia per Ràdio Reus
(Cadena SER). Aquell espai humorístic va sorprendre per la frescor i capacitat d'innovació
i va ser la primera llavor de la productora.
Durant tots aquests anys de carrera, la companyia ha produït amb èxit nombrosos
programes de televisió i ràdio, podcasts, espectacles teatrals, llibres, publicitat i formats
digitals. En el camp de les arts escèniques, El Terrat acumula experiència des dels seus
inicis. Al llarg de tota la seva trajectòria s'ha especialitzat en la producció de diferents
formats de comèdia, des del monòleg teatral fins al teatre musical de gran format. L'àrea
teatral d'El Terrat sempre ha estat una de les inquietuds empresarials de la productora i
s'ha caracteritzat per apostar per propostes teatrals de qualitat, convertint-se així en un
segell de garantia artística. A més, El Terrat és el creador del festival de comèdia, SINGLOT
Festival, que ha celebrat cinc edicions a Sant Feliu de Guíxols, una trobada dirigida al públic
general i a la indústria.
En resum, El Terrat és una de les productores espanyoles de referència d'humor i
entreteniment que busca constantment la innovació en aquests camps. Els seus trenta
anys de trajectòria l'avalen.
FITXA DE L’ÈXIT DE LA TEMPORADA
Direcció i dramatúrgia: Enric Cambray i Israel Solà
Repartiment: Sílvia Abril, David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau,
Mònica Pérez, Jordi Rios i Mònica Macfer.
Escenografia: Mercè Luchetti i Marc Salicrú
Disseny de vestuari: Albert Pascual
Il·luminació: Ignasi Camprodon
Espai sonor: Jordi Bonet
Cap Tècnic i disseny de so: Eudald Gili
Ajudant de direcció: Rosa Domingo
Producció executiva: Mercè Puy
Producció: Rosa Domingo
Comunicació: Meritxell Abril, Andrea Calbet, Gemma Saperas
Comunicació digital: Mia Font
Fotografia i video: Paco Amate
Disseny cartell: Kote García
Distribució: Sarah Martínez (distribucion@elterrat.com)

MÉS INFORMACIÓ
SALA DE PREMSA [AQUÍ]
VÍDEO [AQUÍ]
#ÈxitDeLaTemporada #culturasegura
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