“Jo tnc ganes de que la gent se sent un drap. Jo
vull entrar persones al teatre i sortr draps”
Roger Muní
Director i dramaturg de “Desitjant morir”

Companyia 11 de Novembre presenta:
ASSAIG OBERT
Escrita i dirigida per Sergi Manel Alonso
Una producció de PORTA 4
Categoria: Tragicomèdia
Durada: 70 minuts
Apte per tots els públics
Espectacle en català i castellà

Sinopsi
El director i dramaturg, Roger Muní, decideix fer un assaig obert de la seva nova
representació per veure què tal funciona davant de públic. La seva peça, de ttol “Desitjant
morir”, és, segons ell, la més ambiciosa i complerta que ha fet mai, en la que ha dipositat
més confança i amb la que espera donar el pas de reconeixement que li falta a la seva
carrera. Per això, tndrà com a protagonista la Greta Ruiz, una diva del teatre que, per
raons que el públic desconeix, va deixar de treballar fa temps. L'equip que treballa sempre
al costat del Roger no han rebut precisament amb alegria la nova incorporació. La Sonia,
parella del director, ha passat de ser l'actriu a l'ajudant de direcció. L'Andrès, el tècnic, ha
perdut tota la complicitat que guardava amb en Roger i la Judith viu perduda en la beguda
que amaga dins el seu termo.
Durant la representació viurem un encreuament de posicions, opinions, caràcters i
personalitats un tant versemblants que faran que la convivència entre els personatges
sigui, si més no, complicada, això, sumat a problemes interiors, secrets a veus i l'imminent
estrena de l'obra, faràn que aquell local d'assaig es converteixi en una olla a pressió a punt
d'explotar.

Fitxa tècnica i artstca
Direcció i Dramatúrgia: Sergi Manel Alonso
Ajudant de direcció: Maria Asensio
Intérprets:
Francesc Vila
Maria Asensio
Sílvia Sabaté
Héctor Molina
Verónica Pallini
Disseny gràfc: Victor Duque
Disseny de llums: Marc Muntañés
Escenografa i vestuari: Carmen Holguera
Fotografa i tràiler: Claudia Asensio

Nota de l'autor
Després d'uns anys i moltes experiències relacionades amb aquesta meravellosa, però poc
agraciada, professió, em trobava amb ganes de mostrar moltes de les situacions,
personatges o confictes que m'he anat trobant. Sempre he buscat escriure sobre temes
que em toquessin, on pogués sentr que estc mostrant ferventment el meu sentr al 100%.
Així, que, una nit, vaig recuperar un de tants clàssics oblidats del gran Woody Allen, “Balas
sobre Broadway” i vaig tornar-me a fascinar per la facilitat del mestre de Manhatan per
dir la seva i plasmar el seu estl al parlar d'un tema que m'era tan familiar com el teatre.
Sense ganes d'emular-lo, sinó el contrari, sempre pensant de fer-li un homenatge va néixer
“Assaig Obert”.
Tot va començar com a comèdia lleugera, plena de sarcasme i ironia, semblant als meus
primers textos (Larga Condena de la Amistad). Però el temps posa cada cosa al seu lloc i
les infuències que m'han fet créixer com a dramaturg i les preferències que he anat
escollint han fet que el to cada vegada fos més agre i em trobés davant d'un text més
personal e introspectu del que, principalment, em podia imaginar.
Sergi Manel Alonso

Els actors
Francesc Vila – Roger Muní
Neix a Barcelona al barri del Raval. Rep classes
d’interpretació de la mà d’Agust Estadella i classes
d’interpretació amb l’actor Marc Martnez, ha partcipat a
diferents espectacles com Train to Hollywood al SAT
Teatre de Barcelona, Cel.lules T a Porta4 i Al principio en
els mini teatres. En televisió ha partcipat a La Riera, i a
diferents capítols del programa Salvados de La Sexta així
com a diferents spots de publicitat i videoclips. En cinema
ha partcipat a la pel·lícula Russian Red i a La Manada,
dirigida per Ivan López. El seu últm projecte teatral ha sigut
“Edimburg”, escrit i dirigit per Toni-Lluis Reyes, un espectacle
presentat a Porta4 i seleccionat per la Fira de Teatre de Manacor 2015.

Héctor Molina – Andrés Montañés.

Ha viscut des de el 1990, any que va néixer, a la
població de Sant Feliu de Llobregat. De pett no va fer
mai res semblant a obres de teatre o espectacles de
qualsevol mena però sempre li agradava destacar
estgués on estgués, sigui a l'escola, pel carrer o amb
els amics. En un acte de rebelió a la edat dels 18 anys
va decidir deixar el batxillerat tecnològic i començar a
fcar-se al món de la interpretació, que realment era el
que volia fer. Amb 22 anys es va llicenciar a l’Estudi
Nancy Tuñón. A hores d’ara podem dir que ha
partcipat en un grapat de projectes audiovisuals, dels quals es destaquen “De Sol a Solas”
de Pere Sala i guanyadora de l’Inexperto (2011), “The Rise” de Serapi Soler (2012), “Yo
Nunca, Nunca” de Juan Frendsa (2012) i “Cuento del Fin del Mundo” de Dani Tolleson
(2013). I també de muntatges teatrals com “El Sopar dels Idiotes” de companyia l’Endoll i
dirigida per Toni Oliva (2011) ,“En la Ardiente Oscuridad” en el Guasch Teatre, d’ARTemises
Teatre o “Manual para combatr la faqueza del ser humano” a Porta4, de cia. 11 de
Novembre (2014).

Maria Asensio – Sonia Colell

Va néixer a Barcelona, l’any 1985. Ja des de molt petta va
sentr-se atreta per l’escenari i va començar la seva trajectòria
en la dansa clàssica, partcipant en diferents espectacles des
dels 7 anys. Desprès d’haver partcipat en diferents
muntatges amb la companyia teatral del Insttut IPSI, i de
diplomar-se en Turisme i especialitzar-se en publicitat y
relacions públiques va començar a professionalitzar el seu
somni fent el curs d’interpretació a l’Estudi Nancy Tuñon, amb
l’edat de 23 anys, del qual ja està llicenciada. Darrerament ha
realitzat un curs avançat d'interpretació amb el director
argent Nelson Valente. Va començar, des de llavors, en
diferents muntatges teatrals com “Larga Condena de la
Amistad” de Sergi Manel Alonso (2012) o “Desprès de la pluja” de Jordi Oliver (2012). A
part, va realitzar el curs davant de càmera amb Esteve Rovira al 2011 y ha col·laborat amb
l’ESCAC en diferents cursos de direcció d’actors. En l’àmbit cinematogràfc destaquen els
curtmetratges “Invisible” d’Ingrid Solbrig per KLISKA Productons (2010), 16 horas y 7 días
en Etopía” de V5Televisió (2012) o “Irene” d’Andrés Pereira, per l’ESCAC (2012). Al 2013,
crea, juntament amb Sergi Manel Alonso, la companyia teatral, 11 de novembre i estrena a
la Sala Flyhard, l'espectacle “Comment Te Dire Adieu”. Col·labora com actriu i dramaturga
en diverses peçes teatrals de microteatre durant el 2014. L'any 2014 presenta “Manual
para combatr la faqueza del ser humano” de Sergi Manel Alonso a Porta 4. El seu últm
projecte teatral ha sigut “Edimburg”, escrit i dirigit per Toni-Lluis Reyes, un espectacle
presentat a Porta4 i seleccionat per la Fira de Teatre de Manacor 2015.

Sílvia Sabaté – Greta Ruiz
Un cop llicenciada en Art Dramàtc per l’Insttut del Teatre
de Barcelona, aconseguí una beca de la Generalitat de
Catalunya per estudiar interpretació a l’Stella Adler
Conservatory of Actng de Nova York. Allí, a més a més, va
treballar amb en Gene Feist del Rounabout Theatre, amb en
Michael Barbary va conèixer la tècnica Alexander amb en
Troup Mathews. Posteriorment la seva formació en el camp
de la interpretació ha contnuat amb professors com Javier
Galitó-Cava, Bob McAndrew, Ernie Martn, Bernard Hiller,
Anatoli Vasiliev, Gennadi Korotkov, Dominic de Fazio, Alícia
Sánchez, Nelia Veksel o Juan Carlos Corazza. La Sílvia té una
àmplia experiència professional com a actriu en els camps
del teatre, la televisió i el cinema. En teatre l’hem pogut veure a Dies Feliços, La Sutura,

L’ham, Tres Germanes, El Tiet Vània, Ivanov, Les dones d’en Jake o Els contes dels boscos
de Viena, entre d’altres. En cinema ha partcipat en pel.lícules com Asmodexia, Cruzando el
Límite, La Vida Empieza Hoy, La Mujer del Anarquista o En la Puta Vida. Pel que fa a la
Televisió ha treballat en multtud de tvmovies i sèries, com ara UCO, Buscando al Hombre
Perfecto, El Cor de la Ciutat, Cheetah Girls 2, Ecos, Música Secreta, Hospital Central,
Orígens, o Estació d’enllaç.

Verónica Pallini – Judith Perot

Actriu, Docent i Investgadora teatral. Realitza la seva
formació com actriu a La Escuela de Teatre de Buenos Aires.
Així mateix estudia diferents tècniques d'actuació a Buenos
Aires i a Barcelona. Complementa el seu treball amb
tècniques de dansa, expressió corporal, sensopercepción,
contact- improvisació, ball-teatre, cant i tècnica vocal per a
actors. S'especialitza en pedagogia teatral. Explora diverses
tècniques de creatvitat associades al treball expressiu i
terapèutc És llicenciada en Antropologia Social per la
Universitat de Buenos Aires. Doctora en Antropologia Social i
Cultural, especialista en Antropologia del Fet Teatral
(Universitat de Barcelona). Imparteix classes de formació
teatral des de 1993 en insttucions i en universitats... En l'any 2006 funda La Escuelita,
Estudi de Formació Teatral a Barcelona i actualment dirigeix Porta 4, contnuació del
primer projecte ampliat a una formació d'avançada que inclou una sala d'exhibició,
ambdós a la ciutat de Barcelona. Així mateix fa classes a nivell universitari. Ha publicat
nombrosos artcles sobre la dinàmica teatral i cultural. Entre els seus antecedents
professionals més destacats en teatre són: “Yo, Sola”, Dir. Juan Urraco. Actriu i idea
original, (Porta4, La casona Iluminada, Buenos Aires, Fringe Madrid i Centre Civic Sagrada
Familia); “La señora Lola”, Dir. Antonio Castro, Cicle Altres Veus-Espai de Teatre
Contemporani, Dir. José Sanchis Sinesterra (Sala Cuarta Pared); “Solo hace falta 2, Veladas
Erótcas”, Poemes eròtcs dramattzats. Actriu i Directora, (Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, CCCB); “Hola yo soy un hombre”, monòleg. Dir. Marc Roig.
(Teatre de la Unió, Sant Cugat, Festval Internacional Ulls i Sala Almazen), “Dotze diuen
Shakespeare”, Dir. Joan Ollé (Espai Lliure); “Manual para combatr la faqueza del ser
humano”, Dir. Sergi Manel Alonso (Porta4) i “La revolución de la piñata”, Dir. Majo
Cordonet (Porta4).

El director
Sergi Manel Alonso

Afcionat a les arts dramàtques des de pett, Sergi Manel
Alonso va començar a estudiar arts dramàtques a
l’Estudi Nancy Tuñón-Jordi Oliver al 2008. Més tard, i de
la mà de la Companyia Nocturna va coprotagonitzar “El
últmo tren”, una obra de pett format que aconseguí
estar 3 anys en cartell amb una gran acollida de públic,
on destaca el Festval Of a Girona, la Mostra de Teatre
de Barcelona o el Premi Nits 2011, otorgat per l'empresa
Bikini. Després destaquen nombrosos projectes com a
actor de repartment, entre els quals destaca el seu
paper protagonista a “El retrat de Dorian Gray” d’Oscar
Wilde (Teatre del Raval - 2010), “En la Ardiente
Oscuridad” de Buero Vallejo (Teatre Guasch - 2013) o la
sèrie de videoclips que protagonitzà per al grup indie
Dorian.
El seu primer espectacle com a director i dramaturg va
ser "Larga Condena de la Amistad", presentat a la Sala Muntaner i programat durant 3
mesos a la Sala Porta4. També ha escrit i dirigit el seu primer projecte cinematogràfc amb
la productora v5 "16 hores i 7 dies". Al 2013 i de la mà d'en Jordi Casanovas (Una història
Catalana), aposta pel seu projecte més personal, “Comment te Diré Adieu”, una comèdia
romàntca sobre les diverses maneres d’afrontar l’amor, en cartell a la Sala Flyhard durant
2 mesos i desprès representada a Granollers, Tarragona, Sabadell o Madrid.
Simultàneament, col·labora en la programació teatral de la Sala Porta4. El seu últm
projecte va ser a l'abril de 2014, on va presentar "Manual para combatr la faqueza del
ser humano", una tragèdia contemporànea, una producció de la Sala Porta4, que va rebre
molt bona acollida per tant del públic com de la crítca. El futur es presenta lluny de
Barcelona, concretament a Buenos Aires, on treballarà a Banfeld Teatro Ensamble, a les
ordres del seu director artstc, Nelson Valente (El Loco y la camisa). Per això, en Sergi
presenta “Assaig Obert”, amb més ganes i il·lusió que cap altra.

UN DRAMA DENTRO DE UNA COMEDIA DENTRO DE UN DRAMA

Algo interesante que ocurre en ENSAYO ABIERTO es que todos los personajes empiezan
con una intensidad muy similar y van creciendo de manera espectacular a medida que
pasa el tempo
Diana Limones
htp://enplatea.com/?p=4736

UNA TRAGICOMEDIA QUE SE CONVIERTE EN UNA OLLA A PRESIÓN A PUNTO DE
EXPLOTAR
La obra, que no decae en ningún momento y consigue mantener la energía de inicio a fn,
cuenta con un reparto muy acertado
Laura Tobías
http://www.eamagazine.eu/assaig-obert-una-tragicomedia-que-se-convierte-en-una-olla-apresion-a-punto-de-explotar/

ESPECTADORS ACCIDENTALS.

Assaig obert és, per mi, el millor muntatge fns el moment de Sergi Manel Alonso. Una
bona comèdia pels que gaudim del teatre i ens preguntem què passa entre caixes.
Divertda i recomanable.
Gema Moraleda
htp://www.somnisdeteatre.com/assaig-ober/

TEATRE DINS DEL TEATRE

No us la perdeu,és sarcàstca, irònica i molt divertda.
Neus Mònico
http://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/assaig-obert-neus-monico-fernandez-22375
NO SE LA PIERDAN
Nunca me han gustado los chicos con chandal y hoy me he enamorado de dos; así, de
repente. También de tres mujeres espléndidas: tres actrices espléndidas. No puedo decir
nada porque #AssaigObert
de Sergi Manel Alonso es una obra llena de sorpresas, de
mentras deliciosas y estropearla sería un crimen atroz. Bueno sí... puedo decir que hacía
mucho tempo que no me reía y emocionaba tanto y tan de verdad!
Elena Barrio – Barcelona.lecool.com

Galería d'imatges
“Yo sólo soy un instrumento.
Un canal de sentmientos y emociones.”
Judith Perot - Actriu

“Això no es el teatre de centre cívic
al que estaveu acostumats.”
Greta Ruiz – Actriu

“ La obra es tan

densa que a las primeras frases
ya te estás durmiendo... Aquí no pasa nada...”
Andrés Montanés – Disseny de llums

“En quin moment vas deixar de gaudir del que
feies
per només trobar algun reconeixement?”
Sonia Colell – Ajudant de direcció

“És la meva obra! És el meu text! Es la meva creació!
Per què no em deixeu fer-la com a mi m'agrada?”
Roger Muní – Director y dramaturg

