


JOSE MARI  
EL PROJECTE 

Durant el confinament que ha causat la COVID-19 hi ha hagut molt de 
temps per pensar, i com no per llegir i escriure, i d’aquí surt aquest 
projecte. 

A principi de 2020, Salvador Oliva tenia en ment escriure una comèdia 
per poder dur a escena amb la seva companyia teatral LA IMPACIÈNCIA, 
i als pocs dies d’estar tancat a casa a final de mes de març parlant amb 
Rodo Gener i Xavi Núñez decideixen que escriuran una comèdia on 
quedarà palesa la situació precària que viuen els actors quan per 
qualsevol motiu no poden treballar, aquest és l’inici de JOSE MARI. 

A les poques setmanes d’estar confinat ja té el text escrit i el presenta a 
Cultural-ment per si sembla interessant produir-ho, i com no podia ser 
d’altre manera, l'interès és màxim per una comèdia acida, esbojarrada, 
que toca la fibra més sensible, que fins i tot a alguns estralls socials no els 
agradarà per que s’hi sentiran identificats. 

El projecte està embastat i a la primera que ens desconfinen, quedem, 
unes canyes, unes patates fregides, i rialles, moltes rialles, les mateixes que 
volem que provoqui al públic la nostra comèdia.  

Els actors Xavi Núñez, Rodo Gener, Salvador Oliva, i Lluís Venegas 
representen a uns  actors frustrats amb idees esbojarrades per aconseguir 
fer-se rics, maldament els costi la seva honra i la seva decència. 

Una comèdia políticament incorrecte, amb vestuaris dels anys 80 i una 
escenografia quasi indescriptible faran que l’entreteniment i les rialles, 
moltes rialles, estiguin servides. 



SINOPSI 
 
Tres actors, amb poques possibilitats de treballar, decideixen 
confinar-se amb l'objectiu que un d'ells escrigui una obra mestra i, 
així, guanyar molts diners. És un pla poc fiable. Decideixen canviar 
d'estratègia; el segrest d'una persona adinerada serà la solució. 
Però segresten una persona massa coneguda i important. A Jose 
Maria. A partir d'aquí, les coses només poden anar a pitjor. 

DRAMATIS PERSONAE 
 
- Fredd: 45 anys. Propietari de la casa on passa l’acció, Assossegat. 
Escriptor i actor de teatre. Pseudo intel·lectual fracassat amb dots 
de líder. Casat i amb dos fills. 
- Iglú: 35 anys. Comunista i capitalista per igual. Nerviós i apaivagat 
per igual. Filòsof atractiu, aprofita aquestes virtuts per a treballar 
com a actor de repartiment. 
- Jassmine: 40 anys. Rude, Impacient, primari i violent. Mancat 
d'empatia emocional i de sentit de l'humor. Actor sense possibilitats 
d'aconseguir fent d'actor. 
- Jose Mari: també anomenat "El segrestat", "L'home", "José Maria" i 
a vegades "Presidente". Apareix sempre encaputxat lligat de mans i 
sense poder parlar. 

OBJECTIUS 
 
Embadalir-nos, empetitir-nos i, a la fosca barrejada amb la llum, 
deixar-nos submergits, a nosaltres i al públic. 
Aferrar-nos a la feina, a l'equivocació constant, a les petites 
alegries i als pocs freqüents triomfs. 
E n d o l c i r - n o s e n u n t a s t s a l a t d r a m a t ú r g i c , e s c è n i c 
d’experimentació. Obrir portes; oferir preguntes i no respostes. 
Cercar ferides amb dolor a l'ànima humana. Trescar la capacitat 
d’incomodar. No agradar a tothom. Replicar tot generant 
jerarquia. Aprendre de totes i de ningú. I sobre tot fer riure al públic, 
riure molt. 
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AUTOR/ACTOR 
Salvador Oliva 
 
Actor, director i dramaturg a més de doblador i director de doblatge. 
Format en interpretació teatral, audiovisual, doblatge i dramatúrgia.  
Ha estudiat a l’EccolePhilippeGaulier(Londres) i amb Antonio Fava 
(Reggio Emilia, Itàlia).  
Actor i membre fundador de la companyia de teatre LA 
IMPACIÈNCIA.  
Ha treballat amb directors com Pitus Fernández, GaborTompa, J.C. 
Bellviure, Konrad Zsciedrich, Rafel Duran, Olivier Benoit, David Mataró. 
En teatre l’hem pogut veure en obres com He vist balenes,El Botxí, Una 
nit vaig somiar que mon pare era Déu, Fi de partida, La comèdia dels 
errors, Nit de reis, Molt soroll per no res, Somni d'una nit d'estiu, 
Radiografies, In-consciència, La Marató, L'etern mecanoscrit, Històries, 
Z i l'habitació 113.  
En televisió ha participat a El cor de la ciutat, Llàgrima de sang i 
L’anell, a més de fer publicitat i curtmetratges.  
En cinema a Thefourlastsongs i als films independents de Toni Nievas.  

ACTOR 
Rodo Gener 
Va néixer a Menorca el 1973. Actor professional des de l’any 2001.  
Actor , doblador i presentador .Membre fundador de LA IMPACIÉNCIA. 
Format de la mà del director Pitus Fernández. Amb ell ha actuat a 
diverses obres, com El Somni d’Una Nit d’Estiu, Nit de Reis, Patera, 
L’Estranya Parella, La Comèdia del Errors o El Solitari Oest. Ha fet cursos 
amb diversos professors com Carmelo Gómez, Neil LaBute, Carles 
Castillo, Lilo Baur, Andrés Corchero, Pere Fullana, Caterina Alorda o 
Tom Bentley  entre d’altres. Ha participat en més d'una una vintena de 
muntatges teatrals de la mà de directors com Pep Tosar , Rafel Duran, 
Konrad Zschiedrich , Albert Mestres o LucaBonadei.  

En cinema ha actuat Llargmetratges com Deshielo o Como todas las 
mañanas  i en televisió ha participat en diverses sèries com 
Ventdelplà, Llàgrima de Sang, La Riera o Vallterra entre d'altres i 
presentat el programa Palma Pam a Pam a IB3 Televisió. 

Ha rebut el premi Escènica a MILLOR ACTOR els anys 2009-2010 per El 
Solitari Oest i 2011 per Algú que miri per Mi. I el premi dels Teatres i 



Auditoris públics a MILLOR ACTOR 2016 per Jo Odisseu i Un Tramvia 
Nomenat Desig. 

ACTOR 
Xavi Núñez.   
Palma 1980.  
Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques i Llicenciat en Art Dramàtic 
a l’Institut del Teatre de Barcelona. Entre els seus professors més 
destacats hi figuren  
Andrej Leparsky i Peter Clough, aquest últim gràcies a la beca que li 
fou atorgada per assistir a San Miniato (Itàlia).  
Sempre s’ha sentit atret per altres vessants de la interpretació i és per 
això que es formà en diferents disciplines com el cant, el clown, el 
doblatge i el teatre de gest. Fruit d’aquesta formació hi destaca 
l’obra Detrás amb la companyia Moveo. Pel que fa a la vessant 
musical, l’hem pogut escoltar a l’obra Gurs de la companyia Per Se 
(Premi al millor projecte musical 2009 per l’Institut del Teatre/Diputació 
de Barcelona).  

ACTOR 
Luís Venegas 

Actor / Pedagog i director de Teatre, nascut a Santiago de Xile, 
després d'haver estudiat realisme psicològic, s'endinsa en la 
metodologia de Jacques Lecoq. Estudia i es forma com intèrpret i 
creador a La Escola Internacional de l'Gest i La Imatge la Manxa de 
Santiago de Xile, una de les poques escoles catalogades a nivell 
mundial per ensenyar la metodologia física de Lecoq. En acabar, 
estudia un postgrau en direcció d'espectacles, pedagogia teatral, 
màscares i clown. 

Té una gran experiència com a actor, director i pedagog teatral 
durant més de 18 anys. Ha realitzat gires per Amèrica de sud i gran 
part d'Europa. Ha escrit i creat més de 15 espectacles dins de diferents 
estils teatrals. Destaca a l'estranger amb la creació de l'espectacle 
"Wir haben auch Talent" (Producció Suïssa), mateix espectacle creat a 
Mallorca per actors locals. Com a docent ha impartit diversos 
workshop dins de la metodologia lecoquiana, com Bufó, Clown, Tira 
còmica, mim corporal, Comèdia humana, màscares expressives, 
construcció i manipulació de màscares larvàries, primitives, mitges 



màscares i utilitàries, entre d'altres. Fins a la data des de fa cinc anys 
resideix a Mallorca on funda com a director i pedagog l'escola de 
teatre gestual Delirious i la mateixa Sala Delirious, centre Cultural de les 
Arts Escèniques. Actualment treballa com a director i actor en la 
companyia de Teatre gestual OMBRA TEATRE amb les seves últimes 
produccions en cartellera "Refugiats" un melodrama amb indicis de 
tragèdia i "Bufons, se'n va armar una de grossa”, una crítica àcida a la 
humanitat. Treballa com a pallasso hospital per Sonrisa Médica. 

DISTRIBUCIÓ:  
 
Cultural-ment és una empresa mallorquina creada per una gestora 
cultural i una pedagoga musical dedicada a la gestió, producció i 
organització d’esdeveniments i espectacles en viu des de la seva 
constitució a finals de l’any 2014.  



Durant l'any 2017 i junt a Carlos Garrido comença a produir teatre. El 
primer espectacle de producció pròpia és “Estrelles i Talaiots” del qual 
s’han realitzat funcions arreu de Mallorca i Menorca, interpretada per 
Xavi Núñez i Rodo Gener, a la qual es narra l’arribada dels romans a la 
illa de Mallorca, a l'abril de 2017 estrena “El vi a la sang”, monòleg 
basat en el món dels vinaters interpretat per Àlex Tejedor (espectacle 
encarregat per l’ajuntament de Felanitx) i al juny “Francisca Sunyer, 
l’ànima de Cabrera” obra interpretada per Carme Serna que ens 
apropa a les vivències de Francesca Sunyer a l’illa de Cabrera durant 
la Guerra Civil, (espectacle encarregat per IBANAT)  

El 5 d’abril de 2018 estrena al Casal Balaguer un monòleg de Carlos 
Garrido interpretat per Joan Bibiloni amb el títol “Mallorca Màgica” del 
que a dia d’avui s’han fet 19 representacions, el 26 de maig la 
coproducció amb la fira Litterarum “Ramon Muntaner i els Entença” 
interpretada per Josep Mercadal, i la producció més gran fins el 
moment, és va estrenar el dia 28 de setembre “ELS ALTRES” (2018) obra 
de teatre escrita per Salvador Oliva, interpretat pel mateix Oliva, 
Marga Lopez, Xavi Núñez i dirigida per Luca Bonadei, de la que s’han 
fet 23 funcions.  

Dia 10 de maig de 2019 al teatre municipal de Vilafranca de Bonany 
estrena l’obra de teatre Losers de Marta Buchaca, protagonitzada per 
Clara Ingold i Rodo Gener dirigits per Marga López, que a finals de 
2020, s’hauran fet més 26 representacions. 



CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI 

Un espai negre, ample, que no se sap ben bé on comença i on 
acaba. Proposar noves sensacions com és la solitud dins un cercle 
social dintre d’un fet teatral.  
De la mateixa manera, trobarem la manera per tal que pugui ser 
representat a qualsevol espai i, fins i tot, jugar espais exteriors. 
Será necessari un escenari de 7 mètres x 6 mètres amb cametes. 
L’espai preferentment interior. 

DISPONIBILITAT  

Total disponibilitat 

PÚBLIC DESTINETARI 

Tots els públics 

NECESSITATS DE CAMERINS 

Es necessiten camerins 

NECESSITATS TÈCNIQUES 
- 17 PC’s  

- 7 retalls 25/50 

- 2 Iris 

- 6 PAR Led 

- 4 PAR 64 

- 24 Canals de Dimmer 

- Taula de so 

- PA adient a l’espai 

- 2 Monitor escenari 

 



LA PREMSA DIU:


