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“

Si em fas una foto que en
10 minuts arribi als 100 likes,
et dono 10€.

”

#LIKESDara

Enganyar per treballar,
o treballar per enganyar?
Les noves maneres de sobreviure en aquesta “resplendent” societat
que ens estem construint són cada vegada més surrealistes. Si no
publiques res a les xarxes socials, deu ser que no fas res, que no ets
ningú. Tan és així, que dia rere dia estem fardant cada vegada més
d’una meravellosa vida per tal de fer-la realitat. Si semblem millors,
serem millors.
A això sumem-li que, cada vegada més, el futur professional va més
lligat a l’imatge; qui vol treballar amb algú que no agrada a ningú?
I ara la pregunta: fins on arribaries per tenir el millor perfil del món?
“#iLoveMyJob” és una comèdia sense cap toc de ciència ficció sobre
les vides que intentem aparentar a través de les xarxes socials, i tot
l’esforç que ens suposa mantenir-les perquè mai ningú arribi a saber
la precarietat en la que vivim.
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Sinopsi
La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta són quatre companys accidentals
que comparteixen un espai de coworking mentre miren de tirar
endavant cada una de les seves professions. Cap dels quatre ha
aconseguit treballar de la manera que esperava fer-ho. Bé, treballar
sí, el que no han aconseguit és vendre’s; ningú els coneix.

A partir d’una foto fortuïta i una reacció inesperada a les xarxes, els
quatre veuran com les seves vides canvien dràsticament. I és que
comencen a ser algú, i saben com anar a més. El que no saben és
on porta el camí. El què no saben és qui és aquell algú en qui es van
convertint.

“Likes” és una obra que posa sobre la taula quants likes necessitem
per poder, també, posar-hi un plat.
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Fitxa Tècnica
Likes
DI RE CC I Ó I D R A MAT Ú R GI A

Roc Esquius
AC TO RS			

Núria Deulofeu, Bernat Mestre, Isidre Montserrat i Míriam Tortosa
E SC EN O G RA FI A

DARA
V EST UA RI

Rebeca Turno
P ROD UCC I Ó		

Isidre Montserrat i Bernat Mestre
P RE M SA I CO MU NI C AC I Ó 		

Núria Deulofeu i Sala Versus Glòries
P ROD UCC I Ó MU S I C A L 		

OUTRO
FOTOG RA F I E S 		

Blanca Pascual
U N A P ROD UCC I Ó DE 		

DARA, amb el Suport a la producció de Sala Versus Glòries
DI ST RI BUC I Ó

Anna Garcia (Tria d’espectacles)
AG RA Ï M E N TS 			

Sergi Belbel, Daniele Musio, Roger Salvany, Martí Costa, Anna Juncadella, Ajuntament de Súria i a tots els que ens heu acompanyat per fer possible aquest nou projecte.
E SP EC TAC L E E N C ATA L À

Durada de 80min aprox

DAT E S D E F U NC I O NS

del 30 de gener al 24 de febrer;
de dimecres a dissabtes a les 20.30h, diumenges a les 18.00h.
T E AT RE

Sala Versus Glòries (C/Castillejos 179, Barcelona)

Dara, la companyia
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, i si pot
ser, barrejant comèdia amb tocs de ciència ficció.
Dara va sorgir a partir de la unió de cinc membres: Núria Deulofeu (actriu i comunicació),
Roc Esquius (actor, dramaturg i director), Bernat Mestre (actor, compositor i distribució),
Isidre Montserrat (actor i distribució) i Mireia Pàmies (actriu i producció executiva).
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 5 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), “Els Pastorets de la
Martina” (2016; el primer infantil musical que produeix la companyia amb el suport del T.
Tantarantana) i “Claqué o No” (2017, espectacle estrenat al Cicló ‘17 del T. Tantarantana).
“#Ilovemyjob” és, per tant, la seva sisena comèdia, que s’estrenarà a finals de gener del
2019 a la Sala Versus Glòries.
Fa dos anys, 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. Actualment, hi ha tres grups regulars en funcionament i
creixement.
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darateatre.com

CL AQUÉ O N O

Dara, la companyia
iMe

El catalon
d’una nit
d’estiu

2014

2 Temporades a
Barcelona

2015

3 temporades a
Madrid

Guanyador del
Festival Píndoles
2015.

LA COMÈDIA D’ESTIU QUE NO VA A ESCRIURE
SHAKESPEARE PER ALGUN MOTIU

Mars Joan

Els Pastorets
de la Martina

2016

MARS

J AN

2016

2 Temporades a
Barcelona

Espectacle musical
infantil.

Espectacle més
taquiller del Teatre
Tantarantana 2016.

FINS ON ARRIBARIES
PEL TEU SOMNI?

Claqué o no

Hola Teatre

2017

des del 2016
2016-2017

Temporada al Teatre
Propera comèdia
Tantarantana.

a estrenar al Teatre
Tantarantana a
l’agost del 2017.

Canviar de feina
pot ser una comèdia

HOLA
teatre
La formació de Dara

Formació anual per
a gent que vulgui
aprendre i jugar a
través del teatre.
Espai: Teatre
Tantarantana
2 cursos: joves i
adults.
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Roc Esquius

és el DIRECTOR i DRAMATURG

Roc Esquius,

director i dramaturg

Roc Esquius és el director i dramaturg de les 5 obres de la companyia Dara: “iMe”
(2014-2017 Barcelona i Madrid), “El Catalon d’una nit d’estiu” (guanyador del festival
Píndoles 2015 i en gira), “Mars Joan” (2016-2018), “Els Pastorets de la Martina” (Nadal
2016-2017) i “Claqué o no” (2017), les tres últimes estrenades al Teatre Tantarantana.
En un any, també ha escrit dos dels grans èxits de la temporada 2018:
“Sàpiens”, dirigida per Sergi Belbel, protagonitzada per Enric Cambray i Mireia Portes
i produïda per la Sala Flyhard (Barcelona), i “ELI”, dirigida per Antonio Calvo, amb el
duo Pep Antón Muñoz i Jaume Casals, produïda i estrenada a la Sala Versus Glòries.
També ha participat de l’escriptura de la sèrie “Si no t’hagués conegut” de
Sergi Belbel (2018), actualment disponible a Netflix.
A la Sala Beckett forma part de la companyia Peripècies, on ocupa el triple rol de
coautor, codirector i actor, amb les obres estrenades de “Fantasmes” (2017) i “if-fi”
(2018).
Com a actor se’l coneix per treballar durant tres temporades a la sèrie de TV3 “La
Riera” (2014-2017) i protagonitzar la pel·licula H0us3 (2018). En teatre ha treballat a
“Les Roses de la vida” (2018), escrita i dirigida per Sergi Belbel, a “Gust de Cendra” de
Guillem Clua i Josep Sala a la Sala Muntaner, “Comment te dire adieu” i “Assaig obert”
de Sergi Manel Alonso a la Sala Flyhard i Porta4, aixi com a “iMe” al Tantarantana, T. Alfl
(Madrid), T. Luchana (Madrid), “Mars Joan” i “El Catalon d’una nit d’estiu”

@Roc_Esquius // rocesquius.com

#LIKESDara

Núria Deulofeu
interpreta la BERTA

Llicenciada en Comunicació Audiovisual a la UAB, titulada en locució publicitària a
l’ECAD i formada com actriu a l’Estudi Nancy Tuñón i Jordi Oliver. També ha estudiat
interpretació amb els directors Claudio Tolcachir (Timbre 4, Buenos Aires), Carlota
Subirós, Familie Flöz (Itàlia), Dugald Bruce-Lockhart (Propeller Theater, Londres) i Oriol
Broggi (La perla 29, Barcelona), entre d’altres.

La seva trajectòria professional va començar a tv3, treballant al Canal i Món 3xl, i ha
actuat a diverses obres de Sergi M. Alonso, entre elles, “Comment te dire adieu” (Sala
Flyhard, Sala Azarte – Madrid-), a “Equilibristes” de Mireia Izard i Roger M. Puig (Teatre
Almeria), “Ronda Naval”, a partir de la novel·la de Pere Calders sota la direcció d’Adrià
Aubert (El Maldà) i a “Com us plagui”, amb el personatge de Rosalina sota la direcció
de Dugald Bruce-Lockhart (Teatre Akadèmia), personatge pel qual va ser nominada als
Premis Butaca 2015. Cofundadora i actriu de totes les obres de Dara, es troba fent la
gira de l’espectacle “iMe”, del microteatre “El catalon d’una nit d’estiu” I donant classes
de teatre a la formació “Hola Teatre” i a l’Estudi Karloff. També ha produït, codirigit i
actuat al microespectacle “Welcome to Berlin”, juntament amb en Jaume Viñas.

Ha treballat en sèries com “Ventdelplà”, “La riera”, “Hipsterland” i “Welcome to Berli”n
(per la que va rebre menció especial al Zoom Festival’16). En el camp cinematogràfic,
ha protagontizat el film “Voyeur” de Marc Recuenco.

@NuriaDeulofeug // nuriadeulofeu.com
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Bernat Mestre
interpreta el POL

Actor format en interpretació a l’Estudi Nancy Tuñón i Jordi Oliver, en dansa a l’Escola
de Comèdia Musical Coco Comín i en cant al MM Vocal Studio i a la Associated Board of
the Royal Schools of Music (ABRSM). També ha estudiat interpretació amb els directors
Simon Edwards (The Actors Space), Dolors Rusiñol i Eva Marichalar (AulaUVIC), Pepa
Fluvià i Manuel Lombardero (ESCAC), entre d’altres. Llicenciat en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport i Diplomat en Magisteri d’Educació Física és creador del sistema
d’entrenament Rônin BCN i compagina la seva feina d’actor amb el món de l’esport.

La seva trajectòria professional va començar amb espectacles de teatre dansa de la
Companyia De Two a Tu i diferents espectacles de la Companyia La Roda Produccions.
Més endavant va treballar a Grease el Musical on, dirigit per Coco Comín i Manu Guix,
va interpretar dos dels personatges emblemàtics de la colla dels T-Bird’s, Sonny i
Kennickie, durant tres anys de temporades a Madrid, Barcelona i gira per tot l’estat
espanyol. Cofundador i actor de Dara en els espectacles “iMe” i “El Catalon d’una nit
d’estiu”, ara retorna a la companyia després de dos temporades amb l’espectacle
“Cabaret el Musical de Broadway” a Madrid i a Barcelona, i una temporada amb “El
Futbol és Així (de gai)” de la companyia Generació de Merda.

Ha produït i actuat en les web sèries, “El dia 9” i “Los Luchana”, i ha realitzat
intervencions en sèries com “La riera”, “Diaris de viatge”, “Malsons” i “Com si fos ahir”.
En el camp cinematogràfic ha participat en la TV Movie “L’actriu”, dirigit per Silvia Quer
i els llargmetratges “H0us3” sota la direcció de Manuel Munguia i “El barri és nostre” de
Moviola Produccions i Quim Cruselles.

@bernatmestre // bernatmestre.wixsite.com/bernatmestre
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Isidre Montserrat
interpreta el TONI

Actor format a l’Estudi Nancy Tuñón – Jordi Oliver i tallers de reciclatge professional
amb Esteve Rovira, Pep Armengol, Andrés Cuenca, Lluís Gimeno i cant amb Gissel Ruiz.

En teatre, és cofundador de la companyia Dara amb els seus cinc espectacles (entre
ells “iMe”, “Mars Joan”, “Claqué o no” i “Pastorets de la Martin”a) i actualment està
en gira per Barcelona, Catalunya i Madrid. També ha fudna tla cia RAS Teatre on ha
actuat amb “The Lonesome West” i “Magnetismes”, les dues peces dirigides per Pepa
Fluvià. Ha participat en obres de petit format com són “El Catalon d’una nit d’estiu”
al Festival Píndoles, “Tres fechas en el calendario”, “Necrofilia”, “Venganza fraternal”,
“Síndria o meló” i “Escúpidos” a Microteatre Barcelona. Va protagonitzar “Coliseum”
al Palau Sant Jordi amb Drakònia i “Dotze homes sense pietat” al Teatre del Raval.
Ha participat a “Vernissatge” amb La trama i “Histeriotipos” amb Impulso teatral. En
cinema, “Nens salvatges” de Distinto Films amb Patricia Ferreira i “El árbol sin sombra”
de Totem Producciones de Xavier Miralles. A televisió, “La que se avecina” a Telecinco,
“El ministerio del tiempo” a TVE1 i “La Riera” a TV3, a més de varis anuncis de publicitat.

És docent de teatre a l’Estudi Nancy Tuñón, Fundació Llor, Aula Teatre de Martorell i a
la formació de la companyia Dara “Hola Teatre” al Tantarantana, projecte que fundar fa
tres anys.

@isidremontserrat // isidremontserrat.com
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Míriam Tortosa
interpreta la LÍDIA

Actriu formada a l’escola Nancy Tuñón, amplia la seva formació realitzant cursos
d’interpretació amb Víctor Fernando Piernas, Ricard Gàzquez i cursos de càmera amb
Esteve Rovira, Pep Armengol, Luis Gimeno, Carlos Manzanares i Iñaki Ariztimuño.
Ha treballat en diverses obres de teatre com, “Orgasmos” al Teatre Capitol, “Mars Joan”
al teatre Tantaranta i Versus Glòries, “Animals de companyia”, fent gira per Catalunya i
Centre Amèrica i temporada al Teatre Capitol, “El biògraf” a la Sala Beckett, “Pell a Pell”
al Guasch Teatre, i “Davant l’Empire” al Teatre del Raval, on rep una nominació com a
millor actriu a la Mostra de Teatre de BCN.
En cinema ha protagonitzat pel·lícules com: “H0use” candidata als Premis Gaudí 2019,
“Sacramento”, Festival de Sitges, i participat en altres com “Una pistola en cada mano”,
dirigida per Cesc Gay“, “El juego del ahorcado”, dirigida per Manuel Gomez Pereira i “En
tu cabeza” dirigida per Daniel Sanchez Arévalo.
També ha participat en diverses produccions per a TV3: Com si fos ahir, El Crac, Gran
Nord, La Riera, l’Edèn, La Ratjada, El Cor de la Ciutat. I produccions a nivell nacional
com: Centro Médico, Hospital Central, Sin tetas no hay paraíso i El Comisario. També ha
presentat programes d’entreteniment i actualitat com “Moments a BCN” i “Moments”
per a Barcelona Televisió i “Èxit” per a 8TV.
En doblatge ha donat veu a diversos personatges de les sèries d’animació “Arròs Covat”
i “Heavies tendres” per a TV3. I a posat veu als programes “Inspira” i “Secundaris” per
TVE, aquest últim un projecte personal, ja que va tenir la idea original del programa i va
assumir els rols de redactora i productora del programa.

@miriamtortosa // IMDB Míriam Tortosa
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PATROCINI
Bernat Mestre
606.021.397
CONTRACTACIÓ
Anna Garcia (Tria d’espectacles)
triadespectacles@hotmail.com
686.814.338
937.838.193
COMUNICACIÓ
Núria Deulofeu
dara.comunicacio@gmail.com
680.778.904

