


A més d’un espai dedicat a la formació teatral, 
l’Excèntrica ha esdevingut un espai on
conflueixen les sinergies de diferents creadors
escènics a través de residències i diferents
projectes escènics.

Creadors, actors, directors i tècnics teatrals
treballen i conviuen durant tot l’any al nostre
espai desenvolupant diferents projectes escènics.

Aquests són alguns dels noms que han aixecat 
projectes l’últim any a l’Excèntrica: Josep Maria 
Miró, Andrés Corchero, Moreno Bernardi, Alberto 
Díaz... I és aprofitant aquesta reunió de professio-
nals de diferents àmbits escènics que l’Excèntrica 
ha creat una línia de producció des de la qual fo-
menta i dóna suport a una producció teatral anual 
de petit format.

Lovely Precious Dream compta, a més, amb el 
suport i la complicitat del Teatre Sagarra –on es va 
estrenar el dia 6 de maig de 2017– facilitant l’espai 
idoni pel procés d’assajos i de muntatge. 

La producció compta també amb el suport de la 
companyia L’Avalot, que s’encarrega del
disseny, l’escenografia i l’assessorament tècnic de 
l’espectacle.



Després de l’espectacle musical Canta’m un conte —que ha fet tempora-
da a teatres com el Romea i el Regina—L’Excèntrica produeix el seu se-
gon espectacle, Lovely Precious Dream, una aproximació a través d’un 
soliloqui dramàtic i musical a la figura de la cantant Nina Simone.

Lovely Precious Dream és un recorregut per alguns dels passatges 
musicals i vitals de Nina Simone i, tot i això, no es tracta d’un biopic sinó 
d’una aproximació teatral i poètica al món interior d’aquesta artista, defu-
gint el teatre documental i procurant aproximar-nos el màxim possible a 
la veritat de l’artista i al tipus d’emocions que despertaven les seves ac-
tuacions en directe.   

Tot plegat configura un nou relat que esdevé un joc de miralls de 
novel·les com Huckleberry Finn, L’ample mar dels Sargassos o Jane Eyre, els 
personatges de les quals entronquen anacrònicament amb la forma de 
ser i de sentir del nostre personatge protagonista. 



Tot comença amb un personatge que és 
i no és Nina Simone, que viu a la fron-
tera d’entre dues realitats i està a punt 
de sortir a escena; el seu públic espera. 
A partir d’aquí, el personatge, aparen-
tment una noia desvalguda, sentirà la 
necessitat de recorre els moments i les 
cançons que han configurat i determinat 
la seva existència: els jocs d’infantesa, 
una primera classe de piano, les grans 
actuacions...

Lovely Precious Dream té com a punt 
de partida aquella emoció tan potent, 
tan devastadora, que ens sobrevé quan 
veiem alguna de les actuacions enregis-
trades en vídeo de Nina Simone. ¿Quin 
tipus d’emoció és aquesta, per què ens 
emociona tant la seva forma de cantar, 
de moure’s? Una primera intuïció ens fa 
entendre que Nina Simone era capaç de 
transmetre una mena d’aflicció universal 
de la qual la majoria de nosaltres forma 
part. L’obra tracta d’explorar i d’entendre 
aquesta aflicció.  

De seguida vam entendre que no po-
díem encarnar un personatge com 
aquest directament, de forma naturalis-
ta: era pretensiós i, a més, impossible. 
Així doncs, vam decidir que la nostra 
actriu, l’Esmeralda Colette, ens faria de 
guia, com si fos una versió femenina del 
Virgili de la Divina Comèdia, però des 
d’una mena de limbo, d’un no espai des 
del qual podríem recorre i recrear la 
seva vida amb certa distància, des d’un 
estil indirecte lliure, és a dir, des d’una 
narració en tercera persona que pogués 
resseguir els pensaments i emocions 
més íntims de la cantant. 



Però hi ha un segon personatge; és tam-
bé importantíssim i, pot ser, més abs-
tracte: un sobri tècnic de teatre, o millor 
dit, una mena de maquinista-pianista 
que acompanya a la protagonista i que 
ho va disposant tot perquè la nostra pro-
tagonista, una noia aparentment vulne-
rable, pugui habitar l’escena.

La funció transcorre entre aquests dos 
actors que no es toquen, que no es mi-
ren, que tot i habitar la mateixa escena, 
no conviuen; és com si l’obra fos una 
mena de reflex del mecanisme metafísic 
ideat per Leibiniz on tot està predisposat 
per un Déu racional que fa creure als 
pobres mortals en la causalitat. Així, el 
nostre maquinista-pianista ho predispo-
sa tot (enfoca llums, desplaça el piano, 
acompanya les cançons al piano...) però 
sense entrar en interacció real amb la 
protagonista, com dues mònades aïlla-
des que corren en paral·lel a escena. 

Hem volgut habitar l’escenari des de 
l’escenari mateix, fent ús d’una teatralitat 
descarnada, on els focus en si mateixos 
i, fins i tot, les marques a terra, tenen un 
sentit més enllà del sentit directe i prag-
màtic i són escenografia. És per això que 
l’espectacle està ideat per adaptar-se 
perfectament i extreure’n l’essència de 
l’espai que l’acull.

Fragment del monòleg que tanca 
l’obra:

“Un simple detall ho desencadena tot: 
l’última sacsejada de l’últim vagó d’un tren 
que marxa d’aquella estació arrossega un 
full de diari i a ella li sembla que el full de 
diari és viu, que la inèrcia del tren li insufla 
vida i que el tros de paper es torna una 
mena d’animal de presa que persegueix 
una peça descomunal que fuig amb un 
esgarip agut a la boca. De cop, ella també 
se sent perseguida; vol córrer.”



Juanjo Marín ha desenvolupat, com a 
director de  l’Excèntrica, una tasca pedagògica 
i d’experimentació teatral a través de diferents 
projectes: Projecte Lorca, Pla Educatiu d’Entorn, 
Moving to Motion, Grup jove de Teatre Musical... 
I ha estat en la direcció escènica on ha trobat la 
seva pròpia manera de fer confluir les disciplines 
que domina –llicenciat en filosofia, és també pia-
nista, fotògraf i ha estat professor d’esgrima-. 
És membre fundador del festival Passatge Insòlit. 
Dins d’aquest marc ha dirigit diferents especta-
cles i diferents cicles de cinema mut. Ha estat 
director i pianista de l’espectacle Montalbán, 
amb Àlex Casanovas, i ha dirigit The Mechanicals, 
basat en els artesans del Somni d’una nit d’estiu, i 
Ànsia, de Sarah Kane, amb la Companyia Irrepre-
sentable. Ha creat i dirigit espectacles al voltant 
del cinema mut com The Kid, amb Jaume Comas, 
estrenat a l’Auditori de Caixaforum. Ha treballat 
en les posades escèniques d’agrupacions musi-
cals com el Murtra Ensemble (El Amor Brujo de 
Falla, amb Silvia Pérez Cruz) i propostes musicals 
com La nit transfigurada, d’Arnold Schönberg, a 
l’Auditori de Vilaseca.
És habitual col·laborador de Moreno Bernardi 
amb qui ha dirigit les tres edicions del projecte-
espectacle Moving to Motion. 
Ha fet la direcció escènica de la primera produc-
ció de l’Excèntrica, Canta’m un conte, que ha fet 
temporada al Teatre Romea i que encara gira per 
tota Catalunya. 

Esmeralda Colette, actriu i cantant, cursa 
actualment  tercer d’art dramàtic a l’Institut del 
Teatre i és titulada del Musical Theatre Diploma 
Foundation del Institute of the Arts Barcelona de 
Sitges. 
És una de les integrants del Col·lectiu Las Huecas, 
amb les quals ha estat seleccionada i finalista del 
certamen CROQUIS_BCN, Sala Beckett, Barcelona 
(2017).   Ha cursat diferents cursos i tallers 
a la Sala Beckett, com el d’escriptura i recitat en 
vers amb Núria Martínez-Vernis i Martí Sales. Ha 
cursat també l’intensiu de tècnica Daulte amb 
Sandra Monclús, i el taller de creació i Clown 
amb Pepa Plana. Va rebre diferents masterclass 
d’interpretació amb Frank Feys al Institute of the 
arts  Barcelona. S’ha format en ball i ballet, ha 
fet  Claqué amb Susie Kellerman, i Jazz i hip-hop 
amb Roberto Saraceno i Masterclass en dansa 
contemporània amb Eva Sánchez Martz 
Ha estudiat música, solfeig i piano, a l’Escola Mu-
nicipal de Santa Coloma de Gramenet Can Roig i 
Torres. 
Com a cantant ha cursat Tècnica Fitzmaurice amb 
Francesca Vadell. I actualment cursa Voice Craft 
amb Mamen Márquez a Aules, Barcelona. 
Ha actuat en obres musicals com “Sweet Charity”, 
dirigida per Murray Grant i Andrew Gowland,  i 
“Spieglein, Spieglein...” dirigit per Iris Folch i Ar-
thurHäring. 
Va ser  semifinalista al programa de televisió a 
l’última temporada del concurs La Voz.

David Anguera Martínez és actor, Llicenciat en Interpretació de Text a l’Institut del Teatre 
de Barcelona, i és pianista i compositor. Com a actor l’hem pogut veure en espectacles com El mestre 
i Margarita de Pep Tosar al Festival Temporada Alta, Boys don’t cry de Victoria Szpunberg, dirigit per 
Glòria Balañà al Festival Grec, Els guapos són els raros d’Enric Cambray, El darrer brindis d’Errol Flynn 
de Marc Artigau o Oh My God Barcelona! de la companyia Bratislava. Ha actuat sota la batuta de Juanjo 
Marín en espectacles com Ànsia, The Mechanicals i Canta’m un conte, del qual n’és dramaturg i compo-
sitor, i tots dos són membres fundadors de la companyia Incauts. L’hem vist com a músic a Una Família 
Balla de Mònica Almirall i Mònica Naudin, Diari d’una miliciana de Jaume Miró o Encontros Imaginaris 
d’Hélder Costas. Ha compost la música d’espectacles com Éloge a la imperfection de Jacynthe Lamon, 
que ha fet gira per Suïsa, França, Argentina i Espanya; també ha acompanyat pel·lícules de cine mut al 
Balloon Festival d’Igualada. És showman i crooner de projectes com La Xaranga Excèntrica. Ha protago-
nitzat els curtmetratges Milo de Jordi G. Sánchez i La Darrera Cirera de Júlia Melià i el videoclip Laberin-
to de Marc Oller, productora CANADA. Ha estat locutor radiofònic en emissores com Ràdio Flàixbac o 
Imagina Ràdio.



Sergio Roca Saiz es forma com a Realit-
zador Tècnic d’Audiovisuals i Espectacles entre el 
2008 i el 2011 a l’Escola de Mitjans Audiovisuals 
(EMAV, Barcelona) a l’hora que emprén projectes 
tècnics com El Passatge Insòlit i la part tècnica de 
les aules de La Central Escènica a Santa Coloma 
de Gramenet. Al 2012 assoleix els seus estudis 
com a Tècnic de Llums al Taller de Tecnologia de 
l’Espectacle (TTE, l’Hospitalet de Llobregat), que 
completarà l’any següent amb el curs de Tècnic 
de So a la mateixa escola. Durant aquesta èpo-
ca, és tècnic de la companyia Una del montón 
(dansa) i el cap tècnic del centre d’arts escèniques 
l’Excèntrica, a Santa Coloma de Gramenet. Durant 
el 2013 i el 2014, es fa càrrec de la companyia 
de teatre  Incauts, treballant estretament amb 
el director Juanjo Marín. Al 2015 és cap tècnic de 
l’Antic Teatre, tasca que durà a terme durant el 
següent any. Al 2016 i en l’actualitat treballa com 
a cap tècnic i dissenyador de llums amb com-
panyies de noves dramatúrgies i dansa com Cris 
Blanco, Roser López, G.R.U.A, El Pollo Campero i 
Pere Faura, entre d’altres. S’especialitza en aques-
ta disciplina cursant Disseny d’il·luminacio al 
Taller de Tecnologia de l’Espectacle (TTE, Hospita-
let de Llobregat) És també llavors quan comença 
com a tècnic de companyia de Pep Tosar (teatre 
de text). També realitza assistències com a técnic 
al Teatre Lliure, La Seca-Espai Brossa, La Pedrera 
o El Molino. 

Sofía Ana Martori, va obtenir el títol 
CFGS de so per audiovisuals i espectacles des-
prés de cursar el batxillerat artístic. Ha treballat 
a l’Auditori de Barcelona durant la Tempora-
da 2015-2016. Ha estat tècnica de so directe a 
l’Ateneu del Raval. Ha cursat muntatge, desmun-
tatge i tècnica de FOH i de monitors i cofunda-
dora del col·lectiu de tècnics. Forma part del 
Col·lectiu Las Huecas i és la tècnica de llums i de 
so de l‘obra Projecte 92 presentada a l’edició del 
2016 del Projecte Croquis_BCN, a la sala Beckett.  
Ha fet el disseny sonor i tècnica de so del taller de 
3r a l’Institut del Teatre dirigit per Ernesto Collado 
(2017) i forma part de l’equip tècnic de Moving To 
Motion, dirigit per Juanjo Marín i Moreno Bernar-
di, amb qui ha treballat a L’altra vocce, al Teatre 
Akademia. 
Creadora de l’espai sonor i tècnica de l’obra pre-
parada pel Minifest a l’institut del teatre, Trilogia 
de la desafecció. Núria Corominas. Institut del 
Teatre. 29 d’abril de 2017.
Ella mateixa és músic, toca la guitarra elèctrica, el 
baix elèctric i el violoncel. Actualment és baixista 
en el grup de música Mendra. 





Espai escènic
La peça està pensada per adaptar-se a dos tipus d’espais en funció de la sala o el tea-
tre:
- En cas d’una sala, és necessari un espai de 5 metres de profunditat per 8 d’ample, 
aproximadament.
- En cas d’un teatre a la italiana, és necessari ubicar el públic dins l’escenari deixant 
lliure un espai de també 5 metres de profunditat per 8 d’ample, aproximadament.

Escenografia
- Piano vertical amb rodes (en cas de no disposar-ne, contactar amb la companyia)

Maquinària i càmera negra
- Espai nu,  sense telons, cametes o bambalines.
- En cas d’un teatre a la italiana, es demanarà de tenir el teló tallafocs baixat durant la-
funció, i pujar-lo just al final de la mateixa (en cas de no poder realitzar-ho, parlar amb 
la companyia)

Il·luminació
4 barres electrificades dins l’escenari.
4 estructures de carrer per 4 aparells per estructuras
2 peanes de terra

Material d’il·luminació necessari:
12 PCs 1000w (amb viseres i portafiltres)
9 Retalls 1000w de 25/50º (amb portafiltres)
6 Panorames Asimètrics de 1000w (amb portafiltres)
1 Mòvil Spot amb Iris i focus 
(en cas de no diposar-ne, contactar amb la companyia).

Regulació i control:
18 Canals de dinner DMX 512 de 2KW cada canal
Senyal DMX a cabina (la companyia utilitzarà
un ordinador com a taula de llums).
 

So
  
- Potència de P.A. adecuada a las característiques de la sala-
- 2 monitors min. 300W cadascun
- 1 Micròfon SM58 inal·làmbric
- 1 Micròfon SM58
- 1 Taula de so digital amb 4 canals d’entrada,
 4 canales de sortida
 i 1 racks d’efectes.

Planning de muntatge. Personal necessari

1 DIA 1  (8 – 10 horas)
Muntatge d’il·luminació
Muntatge de so
Enfoc
Memories de llums
Assaig General
Funció (1h)
Desmuntatge (2h)

  





Coordinador Tècnic
 
  Sergio Roca Saiz
  +34 686 10 04 07
  sergiorocasaiz@gmail.com

Producció

  Juanjo Marín (L’Excèntrica)
  +34 669 72 43 17
  info@lexcentrica.org


