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LA LA LA LA LA 
de Roger Bernat  

amb la col·laboració de j.navarro, a.mateus, i.duarte i s.pereira 

direcció Roger Bernat 
 

 
Quan encara tenim ben fresc el record de Bones 
intencions, un dels espectacles més sorprenents de la 
temporada passada, torna Roger Bernat amb un nou 
projecte: LA LA LA LA LA. El Lliure i el Mercat de les 
Flors aposten per acollir un dels creadors escènics 
d’avantguarda més interessants d’aquest moment. 

 
 
 

 



 

Teatre Lliure – Mercat de les Flors 
Plaça Margarida Xirgu, del 17 de desembre al 18 de gener de 2003 
 
LA LA LA LA LA 
de roger bernat amb la col·laboració de j.navarro, a.mateus, i.duarte i s.pereira  
direcció roger bernat  
 

 
textos roger bernat i sílvia pereira / dramatúrgia ignasi duarte / música 
haendel / cover mia esteve / il·luminació carlos marqueríe / realització vídeo 
ivó vinuesa  
 
 
intèrprets agnès mateus, juan navarro i roger bernat  
 
 
ajudant de direcció agnès mateus / càmera àlex julià / power point josé 
magliarisi / construcció lali canosa  
 
fotografia cartell cedida per carles congost “nightmare” (2001) 
 
 
producció executiva marta oliveres / ajudant de producció anabel labrador. 
meritori marc angelet 
 
i els equips del mercat de les flors i el teatre lliure 
 
 
coproducció teatre lliure, mercat de les flors i elèctrica produccions amb l’ajut 
de la generalitat de catalunya i l’icub i la col·laboració del festival escena 
abierta de burgos. 
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Primer Pla d’Atac: 

M’imagino nu sobre l’escenari 

I, no sé perquè, no hi hauria ningú més 

I m’agradaria que hi hagués una música maca 

La, la, la 

I no m’agradaria parlar 

M’agradaria que les coses que haguéssim de dir, sortissin escrites en una pantalla 

Com quan veiem pel·lícules subtitulades 

I m’agradaria que hi hagués gent sobre l’escenari sense fer gran cosa 

I m’agradaria que el públic plorés 

I que el públic rigués 

M’agrada d’imaginar l’espectacle com una autòpsia 

Obrir el cos –el meu- i mostrar-ne fins al seu últim racó 

Res més 

Un espectacle amb aspiració de transparència 

El que m’agrada de la moda és que són espectacles sense història 

Segon Pla d’Atac: 

Nens que van tenir una infància molt feliç, amb pares molt comprensius 

Per què sempre vas voler ser diferent dels altres? 

Odio l’originalitat 

M’avorreixen els punk, els mascles i els alternatius 

Vosaltres els artistes voleu el mateix: reconeixement, fama,.. però no us atreviu a 
embrutar-vos les mans amb ELS DINERS. Vosaltres sou més purs. 

Em preguntes per la meva vida. 

No et preocupis, seguiré sent el noi miop que borda que no és capaç de reconèixer-
se en un mirall, i seguiré fent coses alternatives i artístiques per a joves burgesos i 
seguiré escrivint textos cabrejats i, finalment, seguiré sent un marica que és el que 
a tu t’agrada 
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Per a curiosos 

 
Roger Bernat  
Barcelona 1968 

Inicia la seva formació en el camp de l’arquitectura, a partir de la qual s’interessa 
pel teatre. Estudia Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona, on es 
gradua amb el Premi Extraordinari 1996. L’any 1997 funda General Elèctrica amb 
Tomàs Aragay, un Centre de Creació per al Teatre i la Dansa que l’any 2001 tanca.  

És autor i ha dirigit entre d’altres els següents espectacles: 10.000 Kg (Premi 
Especial de la Crítica 96/97); Confort Domèstic (Premi de la Crítica al Text 
Dramàtic 97/98), Àlbum i Trilogia 70 que inclou els títols: Joventut EUROPEA, 
Flors (Jordi Vilches: Premi de la Crítica Actor Revelació 99/00) i Que algú em tapi 
la boca. Aquest any ha realitzat Bones Intencions (Lliure de Gràcia, Març 2003) i 
Bona Gent, sis espectacles en sis espais autogestionats de Barcelona (co-
producció del Mercat de les Flors). 
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