
kiss me love

el Marc és un guitarrista sense sort que ha deixat de perseguir un futur com a músic perquè 
es veu obligat a ocupar-se del Marcel que està malalt. Una embòlia li ha fet perdre bona 
part de la memòria i amb trenta anys es converteix en una persona totalment dependent. Al 
mateix temps, en un racó del mateix barri, la Marina treballa en un magatzem de fruites 

però lluita per aconseguir un futur ple d’èxits professionals més enllà del magatzem on s’ha 
criat. Les vides d’en Marc i de la Marina es veuran alterades en el moment en què el Marcel i 
l’Ataulfo, propietari del magatzem, es faran amics malgrat que ells intentin impedir-ho. 

Fitxa Artística

Autoria i direcció: oriol Tarrason

Repartiment: Joan Anguera, Dani Arrebola, 
Patrícia mendoza i oriol Tarrason
Música: oriol mula, interpretant en 
directe temes del seu últim disc
Producció executiva: Annabel Castan i 
Raül Perales
Companyia: les Antonietes Teatre

Durada: 1h 35min
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d’oriol Tarrason
28/11 a les 19h

Lectura dramatitzada

Oriol Tarrason (Barcelona, 1969) 
és diplomat en art dramàtic per 
l’Institut del Teatre de Barcelona 
(1991-1994). Després d’alguns anys 
treballant com a actor, escriu i 
dirigeix Sota l’escorça al Festival 
Internacional de Sitges 2002.
Des d’aleshores ha combinat tasques 
d’actor, director i dramaturg. 
Treballa com a director artístic de 
Les Antonietes des de l’any 2007, 
companyia amb la que ha estrenat 
vuit espectacles a Barcelona, Madrid 
i València entre altres ciutats 
espanyoles: Mambo, (2016) d’Oriol 
Tarrason; Un tramvia anomenat desig 
(2015) de Tennessee Williams; 
Stockmann (2015) d’Henrik Ibsen; 
Somni americà (2015) d’Oriol 
Tarrason; Shake-spirit, adaptació 
de W.Shakespeare (2014); Vània, 
d’A.P.Txekhov, (2014); Molt soroll 
per res (de William Shakespeare) 
(2011) i El mal de la juventud (de 
F. Bruckner) (2010).

oriol Tarrason



Amb el suport de: Amb la patrocini de:

en cartell
Fins al 08/12/2018
Una lluita constant
de Carlota subirós i la Ruta 40 
Direcció: Carlota subirós
Amb Alberto Díaz, Albert Prat, 
Alba Pujol i maria Ribera
La Ruta 40 i Temporada Alta amb el 
suport de la Sala Beckett

Fins al 02/12/2018
la benvinguda
de marc Guevara
Direcció: mònica Bofill
Amb marta Bayarri i santi Ricart
Obskené amb el suport de la Sala 
Beckett

Dissabte 01 i diumenge 02/12/2018
les supertietes
a partir de Contes infantils 
contra tot pronòstic d’empar 
moliner
Direcció: mònica Bofill
Amb Queralt Casasayas, magda Puig i 
Bàrbara Roig
Una producció de les Bianchis

Cia resident aquesta temporada

Teatre familiar a La Beckett

Propers cursos
Del 10 al 14/12/2018
La posada en escena amb dispositius digitals, 
amb Àlex serrano

Del 14/01 a l’01/02/2019
Anatomia d’una escriptura teatral: actors i 
actrius a la taula de dissecció dramatúrgica, 
amb Josep maria miró

Del 16/01 al 20/03/2019
Fitness d’escriptura, amb marilia samper

Del 16/01 al 20/03/2019
Visita als fonaments de l’escriptura teatral 
(Joc d’escriure teatre), amb enric Nolla

Del 21/01 al 25/03/2019
Aprendre dels millors, amb esteve soler

Del 22/01 al 25/01/2019
Callar y hacer callar, amb Juan mayorga

Del 23/01 al 27/03/2019
Realisme hiperbòlic, amb victoria szpunberg

Del 24/01 al 14/03/2019
La destrucció del jo o com millorar la poètica 
del teatre, amb Andreu Gomila

Del 04 al 15/02/2019
L’objecte, el gest, la paraula i tota la feina 
prèvia, amb Xavier Bobés

06/02/2019
Jam session de música i moviment, 
amb les impuxibles

Del 18 al 22/02/2019
El Yo creador (Lo real, la ficción y la 
intimidad), amb marianella morena

Del 19/02 al 09/04/2019
Tècniques del vers amb Josep Pedrals

Del 25/02 al 02/03/2019
Del caos a l’escena amb manel Dueso

Del 04 al 08/03/2019
L’ús i l’abús amb Roger Bernat

De l’11 al 13/03/2019
El afuera como eje de la creación actoral 
amb Guillermo Cacace

L’any 2008 l’Annabel Castan, la Maria Ibars i 
un servidor, l’Oriol Tarrason, ens posem a la 
recerca de set actors per poder muntar El mal 
de la joventut de Ferdinand Brückner. Estem 
decidits a apostar per una manera personal de 
fer teatre. Una aposta gairebé impossible: 
teatre de repertori amb una companyia estable 
independent i de petit format. Un projecte que 
només s’entén per la joventut del nostre grup i 
les ganes de fer teatre.
Així van néixer Les Antonietes. Hem crescut, 
hem canviat, han passat cares noves i moltes 
coses més en aquests deu anys però, fidels 
a la nostra idea, seguim investigant noves 
dramatúrgies per seguir fent els autors 
de sempre: Shakespeare, Txèkhov, Ibsen o 
Tennessee Williams, entre d’altres. Arriscar 
malgrat l’error, encertar malgrat el risc. 
Aquesta és la filosofia de la nostra companyia, 
que està de celebració del seu 10è aniversari.
Les Antonietes comencem el 2018 una nova 
etapa amb la qual, sense abandonar el risc i 
el compromís artístic, volem obrir-nos a nous 
i apassionants camins. Però, com tot camí, 
encara està per fer i us convidem a compartir-
lo amb nosaltres.
Volem donar les gràcies de tot cor al 
meravellós grup d’actors amb qui hem compartit 
aquest fragment de la nostra vida, a tots els 
tècnics, a les sales i als espectadors, per 
haver confiat en el nostre projecte.
Ens veiem dalt dels escenaris.
         oriol Tarrason

Companyia les Antonietes


