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</ QUI SÓN LOS TORREZNOS?

>/ Són tres amics artistes que s’han unit 
per fer una obra. Dos d’ells formen una companyia 
independent mentre que el tercer va a la seva des 
de fa molt de temps. Els tres tenen una relació 
molt fluida i fructuosa amb l’humor, i això fa que 
dalt de l’escenari siguin irresistibles. Tot i que 
no es vulgui, és impossible no quedar-hi atrapat 
amb aquests tres personatges que no necessiten res 
més que ser ells mateixos per brillar. 
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</ QUÈ FAN?

>/ Entren a escena i fan accions de manera 
successiva. Aquesta mena de teatre no té un text 
o una coreografia que els artistes interpretin 
a cada funció. Tampoc té el propòsit de fer-
nos veure alguna cosa diferent del que passa a 
l’escenari literalment. Els tres artistes tan 
sols s’encarreguen d’executar les accions una 
rere l’altra. I, com si no pogués ser d’altra 
manera, les accions no pretenen de representar 
res més del que són. Perquè el que volen mostrar 
és, precisament, el que els passa als seus 
cossos quan s’entreguen plegats en l’execució 
d’un seguit d’accions més o menys absurdes. 

 

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?

>/ Podem riure amb ells però també ens en 
podem enriure. El teatre permet que aquestes 
situacions passin alhora sense que ningú se senti 
ferit quan totes les parts són conscients de 
jugar a un mateix joc. Per això, quan arribi el 
moment, podrem llençar-los coixins sense por a 
fer-los mal, perquè aquesta acció també és part 
de l’espectacle.  
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[ ]  Quant de temps jugo 
lliurement al llarg de la setmana?

[ ]  Quan vaig fer el burro amb 
els meus amics per últim cop?

[ ]  Algun cop t’ha salvat la 
vida, la comèdia?


