
S I N O P S I
De quan somiava és la història d’una actriu soltera 
aturada que no la truquen ni per feina. Els espec-
tadors compartiran amb ella una mena de diari 
que ens farà descobrir les seves vivències, pen-
saments i escrits. Alhora, la protagonista explica 
els somnis que tenia i té de feina, d’amor i de futur 
que no s’adiuen amb la vida que viu i per fugir de 
tota aquesta realitat que l’oprimeix canta a viva 
veu cançons del Festival d’Eurovisión per allibe-
rar-se perquè... tal i com diu ella ‘un chute televi-
siu, mal, no li pot fer...’.

Així, en rigurós playback, les quatre actrius reviu-
ran, sense nostàlgia, temes eurovisius i d’altres 
per l’estil, com ara Lady, Lady, Quién maneja mi 
barca, En un mundo nuevo o Bandido.

Un espectacle de Jordi Prat i Coll, amb producció 
original O tempo Voa i reposat per Atrium           
produccions

Text i direcció: Jordi Prat i Coll
Intèrprets: Màrcia Cisteró, Berta Giraut, Mireia 
Piferrer i Fiona Rycroft
Escenografia original: Ricard Prat i Coll
Vestuari original: companyia Lady lady/Míriam 
Compte
Escenografia i vestuari actual: Joan Griset
Il·luminació: Raimon Rius
Coreografies: Montse Colomé
Coach vocal: Jordi Vidal
Disseny pòster original: Joan Bacardí
Fotografies: Raimon Rius
Col·laboració en la producció i distribució original: La 
fantàstica.
Agraïments: Obrador de la Sala Beckett, Teatre Lliure 
i molts més.

Idioma de l’espectacle: català
Gènere: teatre musical
Durada: 80 minuts

Venda d’entrades: www.atrium.cat i a la taquilla del 
teatre 2h abans de la funció.
Reserves: reserves@atrium.cat

Et pot interessar també...

GUILLERMOTTA, Vidal canta Guillermina Motta 

13, 14, 20, 21, 27 i 28 de desembre, a les 20h

Consulta la nostra programació a www.atrium.cat Segueix-nos a:

Amb el suport de:En associació amb: Mitjans col·laboradors:

SALA ATRIUM · TEMPORADA 2021/2022

DE QUAN SOMIAVA
de JORDI PRAT I COLL

De l’1 al 26 de desembre de 2021
De dimecres a dissabte a les 20h i diumenge a les 18.30h

(Divendres 24/12 no hi ha funció. El dia 18/12 hi ha funció a les 17h i a les 20h)


