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ELDA & DANIEL és la tercera producció conjunta que DAVID PLANAS LLADÓ I MERITXELL YANES FONT ens embranquem
a fer. Després de l’èxit i la bona acollida de l’espectacle VENTURA, tenim ganes de repetir l’experiència. Tots dos som
actors professionals des de fa més de 20 anys, hem treballat en moltes produccions com a actors, hem creat i produït
molts espectacles, però aquesta fórmula per nosaltres és diferent. Aquesta suma d’esforços és casa, una manera de fer
única i pròpia, un lloc on experimentar teatralment des de la confiança més absoluta, sincera i propera. Durant aquests 5
anys, des de l’estrena de VENTURA al Festival Temporada Alta del 2015, hem fet créixer una manera de fer teatre molt
familiar, molt propera a la nostra manera de fer i molt compatible amb tota la resta de vida teatral que tenim.
Després d’aquests anys tenim ganes de poder oferir una proposta nova. Amb la mateixa fórmula però diferent alhora,
tenim ganes de seguir experimentant un teatre de proximitat on el públic és a tocar i els hi arriben les emocions d’una
manera directa i sense filtres.
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ESPECTACLES PRODUÏTS JUNTS
Ventura
de Cristina Clemente
Ventura és un drama dirigit per Víctor Muñoz que parla sobre les
decisions que es prenen a la vida, una obra de proximitat que endinsa
l’espectador dins la història d’una família trencada, separada des dels
inicis amb un destí insatisfactori.
Ventura, estrenat al Festival Internacional Temporada Alta de Girona
l’any 2015, ha estat reconegut l’any 2016 amb el premi al millor
espectacle per l’Associació Gironina de Teatre (escollit entre 300
professionals del sector). Espectacle seleccionat a la Xarxa Alcover 2017.
Programat 5 anys consecutius dins del Festival Internacional Temporada
Alta 2015, 2016, 2017, 2018 I 2019 i exhaurint entrades en menys de 24
hores. És un dels espectacles més programats al Festival Internacional
Temporada Alta. Programat dins del Festival Grec del 2016 i
representada a la Pedrera. Programats dins La Fira Mediterrània de
Manresa del 2017. Més de 250 representacions dutes a terme entre
Celrà, Bescanó, Olot, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Lloret, Vic,
Torelló, Tàrrega, Palma de Mallorca, València, Tarragona, Rubí, entre
d’altres.

Imma Merino opina al Punt Diari:
“Crec que no hi ha dubte que un dels esdeveniments teatrals a
Catalunya durant l'últim any ha tingut lloc a Can Pagans. És un exemple
meravellós d'un teatre pròxim (poc més de vint espectadors amb la
sensació de mantenir una relació íntima amb els personatges i els seus
intèrprets) amb el qual van inventant-se noves formes i nous espais en
el món escènic.”
Alba Carmona opina al Diari de Girona:
“Ventura, un fenomen teatral gestat en una casa de Celrà. Quan
tanques la porta darrere teu, l’amic Ventura t'ha plantat al cap una
llavor que rosega, la de l'efecte dòmino de cadascuna de les
determinacions que hem pres per arribar fins aquí.”
Martí Estruch opina a El Núvol:
“Teatre total, teatre a la vena. L’obra et pot agradar més o menys, però
és impossible restar indiferent davant l’experiència. El treball dels dos
actors és fantàstic, amb canvis continus de pell i de vestuari, en un
exercici admirable de fregolisme.”
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Compartir Ubicació
de Cristina Clemente i Marc Angelet
Espectacle estrenat el 19 de juny de 2020, nascut en ple confinament.
Degut a la impossiblitat de poder actuar als teatres, juntament amb la
Meritxell Yanes, ens hem reinventat i hem creat un espectacle per
poder ser vist des de casa per la plataforma Zoom. Estrenat amb la
complicitat de l’Ajuntament de Celrà dins la programació del Teatre
Ateneu, en aquests moments estem fent funcions que gestionem
nosaltres mateixos, i al mateix temps ja tenim alguns programadors
interessats en programar Compartir ubicació de cares a la tardor. Una
obra de misteri, online i en directe, on el públic hi pot participar
resolent enigmes que ajudaran als personatges a resoldre els seus
entrebancs.
Alba Carmona opina al Diari de Girona:
“Un enllaç de Zoom i un grapat d’indicacions tècniques molt senzilles.
Els espectadors de Compartir ubicació no reben gaire més instruccions
ni falta que fa per gaudir del nou experiment teatral que proposen els
actors Meri Yanes i David Planas, a mig camí entre la videoconferència,
l'obra de teatre i un escape room virtual.”
PODEU TROBAR MÉS INFO
www.davidplanas.com i a www.meritxellyanes.com
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LA NOVA PRODUCCIÓ:

Elda & Daniel
SINOPSI
La mentida i la realitat són una. Tot pot esdevenir. Tot és somni i veritat. El temps i l’espai no existeixen. I sobre la fràgil base de la realitat, la
imaginació teixeix la seva tela i dissenya noves formes, nous destins.
August Strindberg. Un somni.

En Daniel i l’Elda són parella des de fa deu anys. No tenen fills, però sí que tenen un gos. Ell, aquesta tarda, ha treballat
més que mai a la seva fusteria. També ha estat mirant fotos del viatge a Venècia, el primer viatge que van fer amb l’Elda.
Ara, passada la nit, està esperant que ella arribi. Vol apropar-s’hi, vol establir nous ponts per refer la seva relació
malmesa des que va passar tot allò amb l’Anna. Finalment l’Elda arriba més tard que mai. Ha estat fent voltes per Girona,
pels parcs i carrers, intentant pensar, intentant aclarir-se. I un cop a casa, l’actitud sol·lícita d’ell l’empeny a dir allò que
creia que mai no diria. O això és el que sembla. Però mai res no és el que sembla.
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Fitxa Artística
Direcció i dramatúrgia: Llàtzer Garcia
Actriu: Meritxell Yanes Font
Actor: David Planas i Lladó
Ajudant de direcció: Marta Comasòlivas
Vestuari: Marta Comasòlivas
Escenografia: David Planas i Meritxell Yanes
Producció executiva: Meritxell Yanes i David Planas
Disseny Llums: Punt de Fuga
Fotografia: Paco Amate - Pig Studio i Sílvia Poch
Disseny gràfic: Gerard Yanes
Vídeo: Eloi Cuevas
Distribució: Àlex Pujol
Coproducció:
MeriYanes Produccions - David Planas i Lladó
Temporada Alta 2020 - Ajuntament de Celrà
Teatre Ateneu
Col·laboració:
Diputació de Girona - ICEC - Generalitat de Catalunya
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Quatre paraules sobre Elda & Daniel
Elda & Daniel, que més que una obra considero que és una
conversa, l’he escrit per a la Meri Yanes i en David Planas i
per a ser representada a la casa de Can Pagans. Fer una obra
en un espai que no és un teatre –aprofitant diferents racons,
diferents estances que el públic recorrerà- et demana un plus
de veritat escènica i d’escriptura. I més en aquest cas, on
l’espai és una casa particular on els espectadors veuran i
sentiran, com si fossin uns voyeurs, la intimitat d’una parella.
Malauradament, la situació actual no ens permet mostrar
l’obra tal com s’havia concebut, però farem tots els possibles
perquè l’espectador se senti com a casa –una casa que no és
la seva- i per mantenir l’essència i l’atmosfera de la història
que us explicarem.
Recordo la primera imatge que vaig tenir d’Elda & Daniel: el
públic arribava i es trobava els actors preparant-se pels seus
papers, maquillant-se davant del mirall. Parlaven amb el
públic, els donaven la benvinguda a l’espai, mentre el
maquillatge anava cobrint el seu rostre. Finalment deixaven
de ser la Meri i en David per convertir-se en presències m’agrada més que el terme “personatges”- d’una possible
trama. Vaig apartar aquesta imatge perquè una acció tan

representativa de la representació xocava amb les parets tan
reals i amb tants anys de Can Pagans. Però alguna cosa es va
quedar d’aquesta imatge inicial. Alguna cosa va fer que
aquesta simple acció d’emmascarament i de ritual de la ficció
embolcallés tota la conversa que duen a terme una tal Elda i
un tal Daniel. Una conversa de la qual és complicat dir-ne
més coses per no desvelar res. I no és perquè amagui cap
gran secret, sinó perquè desitjo que els espectadors la vegin
sense saber res del que succeirà. Que es deixin dur per
l’esdevenir sense cap mapa com fan les dues presències que
conversen davant nostre. Unes presències que sembla que
intenten tornar a trobar-se i corregir accions del passat per
poder avançar en un terreny absolutament incert. I aquesta
incertesa potser és l’única certesa que trobaran. I és que la
veritat i la seguretat que esperem en una relació de parella és
esquiva i un no pot conèixer mai a l’altre. Perquè aquest altre
és un ésser constantment canviant. Com canviant és un
mateix. I és que la persona que s’estima al principi no és la
persona que s’estima al final i una relació, com va dir aquell,
no és res més que una llarga conversa en el decurs de la qual
l’un intenta conèixer a l’altre.
Llàtzer Garcia
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Plano disposició espai escènic

ESPECTACLE DE PROXIMITAT / PÚBLIC A DUES BANDES / ESPAI ADAPTABLE
RECTANGLE GRISOS: CADIRES PÚBLIC (Es pot adaptar nombre i col.locació segons escenari). Si la resta de pati de butaques és
grada es pot afegir més públic.
ESPAI IDEAL: 14m ample x 8m de fons
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Producció:
MeriYanes Produccions i
David Planes i Lladó

ELDA & DANIEL

Direcció: Llàtzer Garcia
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Il·luminació: August Viladomat
LLEGENDA ESPAI

Elements d'escenografia: Un sofá, un Llit i
una taula.

NECESSITATS DE SO :
*

ALTEVEU AUTO AMPLIFICAT, ENTRE
CAMETES O CAMERINOS + TAULA
DE SO PETITA ( PER UN
ORDINADOR)
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Currículums
Llàtzer Garcia (dramaturg i director)
Girona, 1981. Es diploma en interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona i
s’inicia en dramatúrgia a l’Obrador de la Sala Beckett i a l’Institut del Teatre.
Treballa com actor i com ajudant de direcció de Xicu Masó, d’Helena Tornero i
de Pau Miró.
Ha dirigit, entre d’altres, Sam –peces curtes de Samuel Becketta la Sala
Beckett (2006), Al vostre gust de la cia Parking Shakespeare, l’obra de teatre
verbatim No m’oblideu mai a La Planeta/La Seca/Sala Beckett (2018),
diferents espectacles de poesia i música i concerts de grups com Els Amics de
les Arts. Ha co-dirigit El balneari de Marc Artigau al Festival Temporada Alta’13
i ha estat el coordinador del cicle Samuel Beckett on ha presentat el laboratori
de creació Catàstrofes (2020, Sala Beckett)
Ha escrit i dirigit les següents obres: Au revoir, Lumière (2003; premi Ciutat de
Sagunt, publicada a Bròsquil), Sweet nothing (2007; premi Ciutat d’Amposta,
publicada a Cossetània. Obrador de la Sala Beckett), Vent a les veles (2009;
premi Marqués de Bradomín, publicada a Editorial Injuve. Círculo de Bellas
Artes de Madrid), Ens hauríem d’haver quedat a casa (2010; Festival
Temporada Alta, Sala Muntaner), Kafka a la ciutat de les mentides (2011; La
Cuina, Festival Grec), La terra oblidada (2012; Premi Ciutat de Gandia.
SalaFlyhard, Sala Atrium), La pols (2014; Premi de la Crítica i Premi Serra d’Or,
publicada a Comanegra. SalaFlyhard, La Villarroel, Teatro Fernán Gómez), Sota
la ciutat (2015; publicada a Arola. Temporada Alta, Teatre
Lliure), L’última nit del món (2016; Publicada a Edicions Flyhard. SalaFlyhard),
Els nens desagraïts (2017; Premi de la Crítica, publicada a Autor Exprés de
l’SGAE. Temporada Alta, Sala Beckett) i Els somnàmbuls (2019; Festival
Temporada Alta. La Seca.)
Ha escrit les peces breus Ara em toca a mi (2010; La Planeta. Publicada a
Oﬀcartell), Doppelgänger (2012; La Planeta. Publicada a Oﬀcartell), Vida i mort
d’un talp (2011; Lectura al Festival Temporada Alta), Jericó (2015; Temporada
Alta. Publicada al llibre “Llibràlegs”, Arola) i Només una veu (2018; Teatre

Lliure). Co-escriu amb Marilia Samper, Dos punkis i un vespino (2011; Teatre
Gaudí). Ha signat les adaptacions de Les cròniques Marcianes de Ray Bradbury
(2017; Temporada Alta) i, al costat de Ferran Utzet, Sopa de pollastre amb ordi
d’Arnold Wesker (2018; Biblioteca de Catalunya).
Ha dirigit la pel·lícula La Pols, estrenada al Festival de Málaga i posteriorment
fa gira per Europa. Rep el premi del jurat i del públic del festival NUOVO
CINEMA D’EUROPA de Gènova. Ha impartit tallers i seminaris a la Sala
Beckett, l’ESCAC, l’ERAM i al Col·legi del Teatre. Algunes de les seves obres
estan traduïdes al castellà i a l’anglès.

Meritxell Yanes Font (actriu)
Neix a Girona l'any 1976. Es diploma en interpretació a l’Escola de Teatre el
Galliner, completant la seva formació en diferents cursos a Barcelona, Reggio
Emilia, Buenos Aires, entre d’altres. Ha participat com a actriu en diferents
espectacles teatrals: Credoinunsolodio dirigit per la Rosa Maria Sardà (2019),
Dolors, la primera sèrie al teatre dirigida per Sergi Belbel i Cristina Clemente,
una coproducció del Teatre Lliurei MeriYanesProduccions (2019). Llibràlegs III i
IV una producció de Temporada Alta i dirigit per Marilia Samper i per la Leo
Castro(2015-2019). Kilòmetres, dirigit per Marilia Samper (2015) El carreró de
les Bruixes de Meritxell Yanes i Toni Albà amb direcció de Toni Albà
(2014-2015), El Balneari Direcció d’Albert Prat i dramatúrgia de Marc Artigau
(2013), MGOGORO direcció de Mentidera Teatre i dramatúrgia de Jaume
Policarpo, Carol Lòpez, Rosa Maria Sardà i Matias Feldman (2012), TOT
Direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2010-2011), Novembres (monòleg)
text de Dostoievski i direcció de Pere Puig (2009-2010). La Festa, text i
direcció de Jordi Prat (2009), Petó Públic text d'Àngel Burgas i direcció de
Rosa Maria Sardà (2008-2009), Bondat de Michael Redhill i direcció Pere Puig
(2007-2008). Lúcid direcció i dramatúrgia Rafael Spregelburd (2006-2008).
Miniatures Viloentes, direcció i dramatúrgia de Victòria Spunzverg
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(2006-2007). La vetlla fúnebre, dirigit per Jordi Vilà (2005-2006). La casa del
darrera, dirigit per Cristina Cervià (2005-2011), entre moltes d’altres.
Actualment és membre i fundadora de cia. PocaCosa Teatre i MeriYanes
Produccions.

Teatre (2014) ajudant de direcció del Carreró de les Bruixes de Pocacosa ,
direcció escènica i dramaturgia de l’espectacle Tututs i Shhht!!! amb la cobla
Bisbal Jove.
Més informació a www.davidplanas.com

Podeu trobar més informació a www.meritxellyanes.com

David Planas i Lladó (actor)
Format a l’escola de teatre el Galliner de Girona. Comença a fer teatre de
carrer amb les companyies Tripijoc Teatre i Trastobilis Teatre amb els
espectacles foc, Mecs o Tir na noc. En teatre, cal destacar la seva participació a
Allò que tal vegada s’esdevingué de Pere Quart, sota la direcció de Quim
Lecina, PIRATA dirigida per Cristina Cervià, Sota el bosc Lactic de Dylan
Thomas (Festival Temporada Alta), Miniatures Violentes amb Victòria
Szpunberg (Versus Teatre), Alaska i altres deserts dirigida per Xicu Masó
(Teatre Tantarantana), El somni de Zyriab dirigida per Martí Torras, Bondat de
Michael Redhill, dirigida per Pere Puig. Sota la direcció de Jordi Vilà estrena
Ariadna al laberint grotesc i La Vetlla fúnebre. Forma companyia amb la
directora Anna Rovi ra durant 4 anys par t icipant al Grec`97 amb
Shwanenguesan o Favor per Favor. També estrenen Voler Volar i el Romanzero
Gitano de Lorca. Amb Mentidera Teatre ha participat a Lúcid (Sala Beckett) i
Tot (Teatre Lliure) de Rafael Spregelburd i a Mgogoro (Festival Temporada
Alta). Amb la seva companyia ha estrenat Pau I el Conqueridor (Sala La
Planeta) d’Alberto Ramos i dirigit per Llàtzer Garcia. El 2013 Balneari de Marc
Artigau amb Mentidera Teatre i La Ruta 40. El 2014 estrena Lliures o Morts de
David de Montserrat amb direcció de Víctor Muñoz.Ventura de Cristina
Clemente i direcció de Víctor Muñoz i Calafell el T.A’15. Pares Nostres, sota
direcció d’Iván Morales amb textos de Victória Spunsberg, Lluïsa Cunillé,
Marta Buchaca i Marta Aguilar. Epodermis un text i direcció de Carol López
T.A’18
Com a director ha dirigit visites teatralitzades al monestir de Santa Maria de
Vilabertran i Sant Pere de Rodes amb Va de Contes, direcció artística cicle A
pas de poetes Centre Cultural de la Mercè de Girona (2011-2012). Director dels
pastorets de Celrà des del 2007, Fuita de Jordi Galceran amb el grup Toc de

Marta Comasòlivas (ajudant de direcció)
Girona, 1978. Estudiant de Psicologia, s’inicia en escriptura, guionatge i
dramatúrgia de la mà dels professors Ferran Joanmiquel, Carlos Molinero,
Andrés Lima, Javier Daulte, Marc Rosich, David Plana, Jordi Prat i Coll, Enric
Nolla, Víctor Molina, Martín Acosta, Luis Mario Moncada, Guillem Jordi
Graells, Marel Malaret i Ponç Puigdevall.
Formada en tall i confecció, estilisme, figurinisme i maquillatge teatral a
l’Escola Qstura i amb els professors Fina Puig, Fernando Guillén, Toni Muñoz i
Carlos Montosa. Ha escrit les obres Zoom amb direcció de Pere Hosta (2019),
l'Aniversari amb direcció de David Planas (Teatre de Roses, 2019), Dimarts
amb direcció de Meritxell Yanes (Teatre de Bescanó, 2018), Encantades amb
direcció de Jordi Gilabert (La Planeta, 2016), Llimacs (La Planeta, 2016), Melics
amb direcció de Cristina Cervià (La Planeta, 2013. Dins l’ obra Bellavista, 18 de
l’Associació de dramaturgs de les comarques gironines) i les visites
teatralitzades Un joc d'ous (St. Pere de Rodes, 2006) i A la recerca de l’ anell
perdut (Vilabertran, 2005) per la companyia VadeContes. Ha assumit la
dramatúrgia i la direcció de les peces curtes El Pou (Casa de Cultura, 2015 dins
l’ obra La Casa de l’ Associació de dramaturgs de les comarques gironines) i
Viaje a ningún lugar (Àreatangent, 2005), aquesta darrera amb un accèssit als
premis DAC atorgats per la Casa de Cultura de Girona l'any 2007.
Ha treballat com a ajudant de direcció de Cristina Cervià en l’ obra Llimacs,
David Planas en l’ obra L’ Aniversari, Víctor Muñoz en l’ obra Ventura i Iván
Morales en l'obra Pares Nostres. Àmplia experiència en altres àmbits de les
arts escèniques en funcions de vestuarista, professora, taquillatge, regidoria i
cap de sala a l’Associació Gironina de Teatre, l’Escola de teatre El Galliner, Bitò
Produccions i Festival Temporada Alta, Teatre Municipal de Girona i Festival de
Cap Roig. L’ any 2015 assumeix i signa la redacció del llibre Pell de Gallina de l’
Escola de Teatre El Galliner i l’ AGT.
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Dades de contacte contractació:
Àlex Pujol
T. 626 694 700
produccio@meritxellyanes.com
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