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Notes de direcció
El Terrat fa 30 anys com a companyia. 30 anys on, justament, ha fet companyia a
milions dʼespectadores amb els seus programes i espectacles dʼhumor. 30 anys que
han acabat generant un nou imaginari còmic a totes les persones que sʼhan apropat
al seu univers. I sempre des dʼuna proximitat gairebé familiar. Com quan un amic et
fa riure i fa que tʼoblidis per uns instants de tot allò que no ho fa.

I aquest és lʼesperit de LʼÈxit de la Temporada. La celebració. La celebració dels 30
anys dʼEL TERRAT. La celebració de lʼamistat. La celebració de la Comèdia. Però qualsevol
celebració necessita una festa. I en aquest cas la festa és poder reunir de nou sobre
un escenari la Sílvia Abril, el David Fernández, el Fermí Fernández, lʼOriol Grau, la
Mònica Pérez i el Jordi Rios. Uns còmics que hem vist créixer i amb qui hem crescut
rient amb els seus personatges. En definitiva, un regal per qualsevol amant de la comèdia.

Amb ells engeguem i construïm un espectacle que ens farà riure, i molt. Però que ho
farà afilant la seva ploma sobre el que significa fer 30 anys. Temes com el pas del
temps, com ens relacionem amb lʼèxit i la fama, què vol dir ser còmic en lʼactualitat
i els anhels i les frustracions personals, ens ajudaran a farcir de sarcasme i mala bava
aquesta comèdia que en el fons parlarà sobre lʼamistat. Amistat a dalt i a baix de
lʼescenari. Perquè barrejar treball i amistat pot ser el pitjor negoci del món però també,
i el cas de EL TERRAT ens ho demostra, el millor cocktail creatiu. Un cocktail explosiu.

I per molts anys!

Enric Cambray i Israel Solà



Sinopsi
Sis amics que triomfen com a còmics a programes de ràdio i televisió, decideixen unir-se
per tirar endavant lʼespectacle teatral ¨Romeu i Julieta¨ i així poder reivindicar-se com a
intèrprets més enllà dels llocs comuns on sembla que els encasellen. Un incident fortuït
fa que lʼespectacle no es pugui arribar a estrenar.

Vint anys després, aquests sis amics es retroben per intentar fer realitat lʼespectacle que
no van fer al passat. El món ha canviat, ells han canviat, les seves relacions, els seus cossos,
el seu talent, els seus objectius vitals, la seva visió del teatre, les seves fòbies... tot ha canviat.

Un espectacle a cavall entre la realitat i la ficció on Sílvia Abril, David Fernández, Fermí Fernández,
Oriol Grau, Mònica Pérez i Jordi Rios es retroben per servir una comèdia hilarant que reflexiona
sobre lʼamistat, el pas del temps, el triomf, la satisfacció vital i lʼofici dels còmics.
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YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=pOyxGH0WhMY

https://www.youtube.com/watch?v=G8qbwb-RCow
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