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PRESENTA 



 

Benvolgut espectador,  
 
Imagina’t que un dia, sense saber ven bé com, obres els ulls i 
et veus envoltat de boira. Mires al teu voltant i no hi ha res, 
només el buit i més boira. Et mires i ni tant sols reconeixes la 
roba que portes. Desesperat, preguntes a l’aire: què és això? 
On sóc?. No hi ha resposta, però les teves paraules ressonen 
en el buit. Són les teves? No, potser no! Sembla que entre la 
boira hi ha altres persones que  es pregunten, exactament, el 
mateix que tu. Tenen elles  la resposta? No, van tant perdudes 
com tu. Què hi faig aquí?!, Què algú m’ajudi sisplau!- crides 
angoixat.  
 
Més tard, te n’adones que per trobar sentit a tot el què està 
passant, no cal preguntar: on ets, ni que hi fas aquí… sinó: qui 
ets?. Aquesta, és la resposta clau, la que et  farà comprendre 
tot: què és el que t’importa a la vida?, quines persones han 
marcat la teva infància?, a què hi dones importància i a què 
no?... Després d’haver reflexionat sobre això, pensa que, 
encara que no t’ho sembli, en realitat, ets tu qui decideixes cap 
on vols anar. 
 
 Molta sort i sigues benvingut al no-res!”  

 
Aquest any, Indòmit Teatre us presenta “Això no és vida!”, una 
comèdia àcida sobre la dificultat que tenim les persones per ser 
felices. Els personatges de l’obra, presenten grans mals de la vida 
contemporània: l’estrès, l’agressivitat, l’obsessió per l’estètica, la 
insatisfacció amb tot el que ens envolta…   
Per tot el grup,  “Això no és vida!” ha suposat un repte engrescador i 
ara, quan arriba el moment d’alçar el teló, només esperem que en 
gaudiu de la mateixa manera que ho fem nosaltres.  

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

per ordre d’intervenció 

Depressiva:  ............................................................... TONYI CLAJER 
Ingènua:  ................................................................... LOLI SÁNCHEZ 
Presumida:  ........................................................ CLARA BARRANCO 
Estressada:  .............................................................. IMMA NICOLAU 
Agressiva:  ......................................................... CARMEN LLOBERA 
Mare famosa/ mare/ assistenta:  ......................... ISABEL NACARINO 
Doctor/ psicòleg/pare/exmarit/ Dr. París:  .. JUAN ANTONIO CORTÉS 
Suïcida/ nóvio/ noiet/ noi/ caixer:  .............................. ORIOL PLANAS 
Companya de feina/ amiga operada/ política/ amiga: .... ANNA SAULA 
Filla: ................................................................................ NÚRIA RUIZ  
 
 
 
Direcció: ............................................................... RAMÓN ESCARRÀ 
 
Agraïments:  
 
RADIO VILAMAJOR, PUNTIBLOND, ALBERT PARERA, DAVID 
FILBÀ, CRISTIAN PÉREZ, PASTISSERIA SANT LLEHÍ, FORN 
NINOT I FLECA PLANAS.  

 


