RECOMANEM ESTAR ATENTS ALS NOSTRES COMUNICATS PER SI LES CIRCUMSTÀNCIES CANVIEN I
ENS OBLIGA A PRENDRE NOVES DECISIONS.

NOTA DE PREMSA

L’Èxit de la temporada, la producció amb la que El Terrat celebra 30
anys de vida, canvia de dates i de teatre
L’obra, escrita i dirigida per Enric Cambray i Israel Solà, i que s’havia
d’estrenar el 19 de novembre al Teatre Victòria de Barcelona, es farà
finalment al Teatre Coliseum a partir del 7 de gener de 2021
L’elenc de l’obra està format per Sílvia Abril, David Fernández, Fermí
Fernández, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios, Mònica Macfer i Alba
Florejachs.
Tot i la situació actual, El Terrat (The Mediapro Studio) segueix apostant per
estrenar L’Èxit de la temporada i contribuir així a ajudar al sector i al públic,
que podran passar una bona estona amb una comèdia hilarant
Les entrades ja estan a la venda des d’aquest matí a Grup Balaña.
COMPRA AQUÍ
Barcelona, 23 de novembre de 2020. A causa de les mesures relacionades amb la COVID-19, aplicades
pel Govern de la Generalitat de Catalunya, amb restriccions de mobilitat i de l'activitat cultural de les
darreres setmanes, la productora audiovisual i teatral El Terrat s’ha vist empesa a buscar nou teatre i
noves dates per al seu espectacle "L'Èxit de la temporada".
Primer les restriccions horàries de fa unes setmanes i després el tancament de teatres i espais culturals,
han fet impossible mantenir la programació de l’obra, escrita i dirigida per Enric Cambray i Israel Solà,
al Teatre Victòria. És per aquest motiu que aquesta nova producció canvia de teatre i passarà a
representar-se al Teatre Coliseum a partir del 7 de gener de 2021 amb un nou horari que permetrà
respectar al 100% les restriccions horàries i de mobilitat, seguint totes les mesures sanitàries que
correspongui en aquell moment.
Malgrat la difícil situació que està vivint el teatre, la companyia vol seguir apostant amb valentia per
tirar endavant una producció nova i aportar, a través de l’humor, el seu granet de sorra al sector
cultural i al públic, en uns moments en els què, més que mai, és important poder evadir-se del dia a
dia marcat per la pandèmia i passar una bona estona.

El Terrat i Grup Balaña volen mostrar així el seu compromís i convicció vers la cultura i els teatres,
espais que -s’ha demostrat- són perfectament segurs.
Els espectadors que tenien localitats adquirides per les funcions programades al Teatre Victòria ja han
estat avisats i s’estan gestionant tots els bescanvis i devolucions corresponents.
Sobre L’Èxit de la temporada
L’Èxit de la temporada és una comèdia que forma part dels esdeveniments que es duran a terme
durant aquest any de celebració de la productora liderada per Andreu Buenafuente. L’obra, que es
podrà veure a partir del 7 de gener al Teatre Coliseum de Barcelona, compta amb un elenc de primera
categoria format 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, escrit i 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

Informació pràctica:
Lloc: Teatre Coliseum [Gran Via de les Corts Catalanes,
595, 08007 Barcelona]
Funcions: de dimecres a diumenge
Horaris de funció:
De dimecres a divendres a les 20:00h
Dissabte a les 17:00h i a les 20:00h
Diumenge a les 18:00h
Venda d’entrades ja disponibles a: grupbalana.com

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
Macfer, Mònica Pérez, Jordi Rios i Alba Florejachs
Ajudant de direcció: Rosa Domingo
Producció executiva: Mercè Puy
Producció: Rosa Domingo
Escenografia: Mercè Luchetti i Marc Salicrú
Construcció escenografia: Jorba
Il·luminació: Ignasi Camprodon
Espai sonor: Jordi Bonet
Estudis d’enregistrament: Oido
Disseny de so: Eudald Gili
Disseny de vestuari: Albert Pascual
Maquillatge: Anna Rosillo
Direcció tècnica: Eudald Gili
Regidoria: Eva Biescas
Sastreria: Goretti Puente
Ajudant de regidoria i sastreria: Olalla Calvo
Lluita escènica: Valentina Calandriello
Coreografia: Marta Tomasa
Tècnic de so: Rai Segura
Microfonia: Jan Subirats
Actor en pràctiques: Jan Zawiska
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)

Duració: 1h 40 min.
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