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iMe. Una obra escrita i dirigida per Roc Esquius.
Protagonitzada per Núria Deulofeu, Sílvia Forns, Bernat Mestre i Isidre 
Montserrat.

La comèdia de més èxit de Dara, estrenada el 2014 ha fet
2 temporades a Barcelona
3 temporades a Madrid
i continua de gira.

iMe segueix sent més actual que mai. 

DARA, 2021
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HO ENYORO, I SI 
POGUÉS, SÍ, ACOTARIA 
ARA MATEIX EL CAP 
I TORNARIA AL MEU 
MÓN, AMB TOTS ELS 
MEUS CONTACTES, 
ELS MEUS PERFILS I LA 
MEVA VIDA [...] PERÒ 
NO PUC, I COM QUE NO 
PUC, ET PARLO A TU.
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SINOPSI
En una societat on la gent només es comunica a través de xarxes socials, 
una caiguda dels servidors els forçarà a aixecar la mirada. 

Una comèdia profètica sobre la nostra gestió 2.0.
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ARGUMENT
En un futur llunyà (o no tant), la gent ja no es parla, ni es mira, ni es coneix. 
L’evolució en l’ús de xarxes socials i la virtualitat cada cop més present 
ha substituït el contacte i tota forma de comunicació no verbal. Qualsevol 
interacció és pactada i les emocions a flor de pell han quedat obsoletes. 
Només existeix una comunicació vàlida: la binària. 

El fet inductor arriba amb l’aturada global del sistema virtual-electrònic 
que deixa als protagonistes desprotegits, fora del seu món. Es troben sols, 
malgrat estar junts entre les mateixes quatre parets, les mateixes que els han 
acollit a tots tres diàriament, però entre les que mai no s’ha donat cap tipus 
de comunicació directa; fins al punt de no conèixer-se ni el nom (o sí?).  

Al cap d’onze hores de l’apagada tecnològica, una necessitat primària i 
fisiològica els obligarà a interactuar i, sobretot, a compartir: la gana. La manca 
d’habilitats socials i eines comunicatives farà que les relacions no siguin gens 
fluides entre ells. Aquesta impossibilitat crearà situacions tenses, angoixants 
i caòtiques per als protagonistes. 

Amb el pas de les hores, la inestabilitat, els dubtes, la por i les emocions 
descobertes faran viure als personatges situacions inimaginables en la seva 
anterior rutina virtual. Emocions primitives incontrolables que els portaran 
als orígens de l’ésser humà, experimentant sentiments desconeguts que els 
envairan l’ànima adormida i els cossos anestesiats per la manca d’estímuls 
físics... Un despertar emocional brusc i sobtat, que els farà trontollar i dubtar 
que què és allò al que anomenaven vida.
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EL PROJECTE
iMe SORGEIX D’UN DUBTE ACTUAL:
Ens pertorba la visió que cada cop hi hagi més persones amb el cap cot 
pendents en tot moment dels seus smartphones. 

Cada cop ens sentim més comunicats amb tothom i evitem més mirades, 
ens protegim darrere de dispositius electrònics mentre tenim la necessitat 
d’explicar a tothom què fem. Aquesta obra observa i se’n riu d’aquestes 
incongruències. 

iMe TÉ POTENCIAL: El text anterior va ser escrit l’any 2014, quan vam 
estrenar el projecte. Ara el nostre següent objectiu és, després de 6 anys, 
explotar-lo al màxim; amb una bona producció, revisant les coses que abans 
prevèiem (veient-les de ciència ficció) i que avui dia ja son “normals” i les fem 
quotidianament (com evitar el contacte físic o fins i tot mirar-nos als ulls). 
Actualtizant vestuari, escenografia, espai sonor, i potenciant totes les grans 
virtuts que té aquest text, que tan agrada i enamora a públic juvenil i adult.

iMe, summament àcid i actual, no vol deixar indiferent amb una reflexió que 
planteja molts dubtes i cap conclusió. 
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ELS INTÈRPRETS
NÚRIA DEULOFEU és CALA

BUGA BUGA. 2021
TV3
Direcció: Alba Simón i Anna Millán

LA RIERA. 2015-2016
TV3
Direcció: Esteve Robira

RONDA NAVAL SOTA LA BOIRA. 2016
El Maldà
Direcció: Adrià Aubert 

COM US PLAGUI, DE W. SHAKESPEARE. 2014-2015
Nominació Premi Butaca 2015
Teatre Akadèmia
Direcció: Dugald Bruce-Lockhart

COMMENT TE DIRE ADIEU. 2013 
Sala Flyhard.
Direcció: Sergi M. Alonso

*La Núria és membre de Dara i ha format part de totes les obres de la cia (iMe, 
El Catalón, Mars Joan, Els Pastorets de la Martina, Claququé o no, Likes) 
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ELS INTÈRPRETS
SÍLVIA FORNS és BETA

EL MERCADER DE VENÈCIA, de W. Shakespeare. 2019-21
Sala Versus Glòries, Dau al Sec i Gira
Direcció: Konrad Zschiedrich i Mingo Ràfols

AFANYS D’AMOR PERDUTS, de W. Shakespeare. 2019
Teatre Nacional de Catalunya
Direcció: Pere Planella

LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK, d’Oscar Wilde. 2015-16
Teatre Akadèmia
Direcció: Emilià Carilla

LA RIERA. 2014-15 / 2010-12 
TV3
Direcció: Esteve Rovira

ROMEU I JULIETA, DE W. SHAKESPEARE. 2013-2014 
Teatre Akadèmia
Direcció: Dugald Bruce-Lockhart

*La Sílvia col·labora des de fa anys amb Dara i forma part del repartiment 
d’iMe i d’El catalón d’una nit d’estiu.
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ELS INTÈRPRETS
BERNAT MESTRE és DAVID

JO TAMBÉ EM QUEDO A CASA. 2020
TV3
Direcció: Sergi Cervera

LIKES. 2019-2020
Teatre: Sala Versus Glòries / Aquitània
Direcció: Roc Esquius

EL FUTBOL ÉS AIXÍ (DE GAI). 2018
Teatre Gaudí
Direcció: Xavi Morató

CABARET EL MUSICAL DE BROADWAY. 2015-17
Teatro Rialto / Teatre Victòria
Direcció: Jaime Azpilicueta

GREASE EL MUSICAL. 2011-14
Cúpula Las Arenas, Coliseum Barcelona, Coliseum Madrid, 
Nuevo Apolo i Gira
Direcció: Coco Comín i Manu Guix

*En Bernat és membre de Dara i ha format part de la majoria de les obres de 
la cia (iMe, El Catalón, Els Pastorets de la Martina i Likes)
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ELS INTÈRPRETS
ISIDRE MONTSERRAT és AMBRE

COITUS, LA COMEDIA. 2019
Sala Capitol
Direcció: Oscar Contreras - Productora23

VERNISSATGE. 2018
Teatre La Gleva
Direcció: La Trama Teatre

COLISEUM. 2014
Palau Sant Jordi
Direcció: Cesc Martinell - Companyia Drakonia

DOTZE HOMES SENSE PIETAT. 2013
Teatre del Raval
Direcció: Empar López - Companyia del Raval

LONESOME WEST. 2012
Versus Teatre
Direcció: Pepa Fluvià - RAS Teatre

http://www.darateatre.com


iMe · DOSSIER DE PREMSA · www.darateatre.com

LA DIRECCIÓ
ROC ESQUIUS ÉS EL DIRECTOR I DRAMATURG

Actor, dramaturg i director format a la Sala Beckett i l’Estudi Nancy Tuñón de 
Barcelona, fundador i membre actiu de la Companyia Dara i de la companyia 
Peripècies resident a la sala Beckett.

Autor d’iMe, El Catalon d’una nit d’estiu, Mars Joan, Els pastorets de la Martina, 
Claqué o no, Likes, Sàpiens, ELI, L’Altre i Els Pastorets de casa nostra. Les 
sis primeres estrenades per la companyia Dara, a Barcelona, amb gira per 
Catalunya i Madrid. Sàpiens estrenada amb direcció de Sergi Belbel i ELI 
d’Antonio Calvo. També co-autor d’Angle Mort, escrita amb Sergi Belbel i 
estrenada a la Sala Versus Glòries.

En audiovisuals, ha col·laborat en el guió de Si no t’hagués conegut, una sèrie 
de televisió creada per Sergi Belbel i ha creat el curt #Coronfinats.
L’autor combina la dramatúrgia i direcció amb la interpretació, actuant a 
teatres i sales de Barcelona, Catalunya i Madrid tan a compte de les seves 
companyies com fora d’elles, de la mà de Sergi Belbel, Guillem Clua i Josep 
Sala, i Sergi Manel Alonso, entre d’altres. En audiovisual, destaca el treball a 
la Riera de TV3 durant tres temporades, la pel·lícula H0us3 que protagonitza 
i altres ficcions.

Com a autor també elabora textos per a empreses així com esdeveniments 
personalitzats, gales, formacions i altres encàrrecs. Des de fa un parell d’anys, 
també, exerceix de professor a Porta4 de muntatge teatral.
Roc Esquius també és Enginyer informàtic i tecnòleg, així com monitor en el 
lleure i altres formacions eclèctiques.
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FITXA TÈCNICA DE 
L’ESPECTACLE

NOM DE L’OBRA: iMe

NOM DE LA COMPANYIA: DARA 

Dramatúrgia i direcció: 

Roc Esquius 

Repartiment: 

AMBRE: Isidre Montserrat 

BETA: Sílvia Forns

CALA: Núria Deulofeu 

DAVID: Bernat Mestre 

Producció i comunicació:

DARA

Escenografia, estilisme i disseny gràfic: 

Muntsa Codina 

Espectacle en català o castellà

Durada 90 min. sense pausa

Gènere: Smartcomedy

Necessitats tècniques: Projector
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"GENIALMENT ESCRITA I 
MOLT BEN DIRIGIDA" 

JOSEP MARIA VIAPLANA

"UNA PETITA JOIA"

ELSA ÁLVAREZ FORGES 

"PERFECTES INTERPRETACIONS 
DEL QUARTET PROTAGONISTA" 

MADTIME.NET

 LA #SMARTCOMEDY
QUE NO VEURÀS AL MÒBIL

SÍLVIA
FORNS

ROC
ESQUIUS

NÚRIA
DEULOFEU

ISIDRE
MONTSERRAT

ESCRITA I DIRIGIDA PER ROC ESQUIUS
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LA PREMSA HA DIT:

“Lo mejor de iMe es que está muy bien dirigida y muy bien interpretada, con 
cuatro actores que encajan perfectamente y que se divierten de lo lindo 
en cada escena. Además, el producto resulta simpático mientras lo ves… 
pero acaba dejando un poso amargo y peligrosamente contemporáneo. “ 

Carles Armengol Gili (crític, Teatre Barcelona)

“Elegant i sofisticada com un telèfon intel·ligent, iMe és una divertida 
comèdia que exagera l’addicció de la nostra societat a Internet, les xarxes 
socials i les noves tecnologies fins a extrems tan hilarants com terrorífics.” 

Ivan F. Mula (crític, Teatre Barcelona) 

“Un regal inesperat, aquesta peça genialment escrita i molt ben dirigida 
per Roc Esquius […] Us la recomano ferventment, joves i adults.” 

Josep Maria Viaplana (crític, Recomana.cat)

“iMe no és una obra qualsevol; és una petita joia que caldria explotar més. 
[…] El text, els actors i la música configuren una comèdia rodona i molt 
original. “ 

Elsa Álvarez Forges (La síndrome de Stendhal, blog cultural)

“fresca i divertida, té quatre boníssims intèrprets, el guió és rodonet-
original-reflexiu, l’estètica i la posada en escena acurada… La feina de 
DARA mereix molts likes, favs i followers.” 

Gemma Peiró @gemmapeiro (espectadora, recomana.cat)

“excel·lent direcció del dramaturg, sap el que vol i ho aconsegueix a cada 
moment escènic, felicitats sinceres!” 

Elena Romagosa (espectadora, Recomana.cat)

http://www.darateatre.com
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          TWEETS @darateatre

“Ahir, tornant de veure #iMe de @Darateatre, se’m va esgotar la bateria. 
Gràcies a l’obra no vaig hiperventilar. Tant de bo la reprogramin.” 

Alberto Ramos (dramaturg) @albertoramosB

“Gran obra de teatre @nauivanow de @Darateatre 4 actors genials @
isimontserrat @NuriaDeulofeu @bernat_mestre @mipamies“
 

Ferran Antich (espectador tuiteaire) @ranet83

“No deixeu de veure #ime! Imprescindible. Genial. Enhorabona @
Darateatre!! En breu a la @nauivanow” 

Anna Domenich (espectadora tuitaire) @AdomenichC

“No us perdeu #iMe una obra de @roc_esquius amb @Darateatre magnífic 
text, actors estupendos i un equipasu darrera!” 

@georginaasin (espectadora tuitaire)

“Enhorabona @darateatre! M’ha encantat iMe! Divertida i reflexiva 
(i no és fàcil). Felicitats :)” 

@AriadnaMC (técnica de gestió cultural)

“Surto molt content de veure #iMe a la @nauivanow. Espero que aviat 
programin als @Darateatre en una altra sala de Barcelona! #postfunció” 

@David_Bel (David Belzunce, periodista)

http://www.darateatre.com
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EL RECORREGUT
TEMPORADES DES DEL 2014 (Barcelona i Madrid)
Teatre Tantarantana, Barcelona - 2-19/07/2015 

Teatre Tantarantana, Barcelona - del 5 al 22/11/2015

Teatro Alfil, Madrid - setembre i octubre del 2015

Teatros Luchana, Madrid - del 3 al 26/06/2016

Pequeño Gran Vía, Madrid - de setembre 2016 al febrer del 2017

GIRA 2014-2021
Estrena al Festival Butaka, Casal Olesa de Montserrat - 17/10/2014

Alberg Mare de Déu de Montserrat, Barcelona - del 19 al 22/11/2014 

Porta 4, Barcelona - 02/2015 (6 funcions, entrades exhaurides cada dia)
Festival Butaka, Teatre Municipal de Banyoles - 12/02/2015

Nau Ivanow, Barcelona - 02/2015 (4 funcions)

Auditori Barrades, Hospitalet (Festes de Privamera) - 23/04/2015 

Foment Cultural de Súria, Súria - 05/2015 (2 funcions)

Patronat Parroquial, Esparraguera - 23/05/2015

Casal Olesa de Montserrat - 07/06/2015

Saló d’Espectacles de la UCG, Gelida - 14/06/2015

Teatre Conservatori, Manresa - 02/10/2015  

Teatre del Morell - 03/10/2015

Centre Cultural de Cardedeu - 21/11/2015

Ametlla de Merola - 28/11/2015

Teatre Municipal de Girona - 09/03/2016

L’Escorxador - La Mostra d’Igualada - 10/04/2016

Centre Cultural La Gorga, Palamós - 20/05/2016

Igualada (funció escolar)- 04/11/2016

Teatre Plaza, Castelldefels -  12/11/2016

Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú (funció escolar)- 15/11/2016

Auditori Teatre Calldetenes - 23/11/2016

Palau Solità i Plegamans (funcions escolars) - 01/03/2017

Centre Cívic Can Felipa (Festival Rbls) - 18/03/2017

Centre Penitenciari Can Brians - 02/12/2018

Roda de Ter (funció escolar)- 21/01/2018

Torroella de Montgrí (funció escolar) - 02/02/2018

La Farinera del Clot (funció privada - Congreso UOC) - 02/02/2018

Navarcles - 27/04/2019

Banyoles (escolar) - CANCEL·AT per pandèmia - 25/03/2020

Banyoles (escolar) - CANCEL·AT per pandèmia - 26/03/2020

Tàrrega -  14/04/2021 

Viladecans - 19/011/2021

iMe ha format part del programa ANEM AL TEATRE de la Diputació de 
Barcelona.
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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 está formada per 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 anteriors: “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 que 

segueix fent gira amb el Festival Píndoles),  “Mars Joan” (espectacle més taquiller del 

Cicló 2016; 2 temporades a Barcelona), “Els Pastorets de la Martina” (2016; ha fet 2 

temporades a Barcelona, és el primer infantil musical que produeix la companyia amb 

el suport del T. Tantarantana),  “Claqué o No” (2017, espectacle estrenat al Cicló ‘17 del 

T. Tantarantana) i “Likes” (2017, ha fet 3 temporades a Barcelona - Sala Versus Glòries i 

Aquitània Teatre i segueix de gira per Catalunya).

Des de fa tres anys, Dara també ha començat el projecte “Hola Teatre”, on es fomenta 

la iniciació al teatre adults a través del joc, la improvisació i la creació de personatges i 

escenes al Teatre Tantarantana. 

darateatre.com
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CL AQUÉ O NO

Canviar de feina
pot ser una comèdia

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

La formació de Dara

HOLA
teatre

J AN
MARS

FINS ON ARRIBARIES 
PEL TEU SOMNI?

iMe 
2014

2 Temporades a 
Barcelona

3 temporades a 
Madrid

Mars Joan 
2016

2 Temporades a 
Barcelona

Espectacle més 
taquiller del Teatre 
Tantarantana 2016.

Claqué o no 
2017

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

El catalon 
d’una nit 
d’estiu 
2015

Guanyador del 
Festival Píndoles 
2015.

Els Pastorets 
de la Martina 
2016

Espectacle musical 
infantil.

Hola Teatre 
2016-2017

Formació anual per 
a gent que vulgui 
aprendre i jugar a 
través del teatre. 

Espai: Teatre 
Tantarantana

2 cursos: joves i 
adults.

DARA

2 Temporades a 
Barcelona

Temporada al T. 
Tantarantana.

3 Temporades a 
Barcelona.

Espectacle més 
taquiller del Teare 
Tantarantana 2016
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@companyia_dara

GRÀCIES
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DARA

darateatre.com

dara.degira@gmail.com

Tf. (+34) 666 730 031

@companyia_dara @darateatre
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