
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERE COMES YOUR MAN 

(Aquí viene tu hombre) 

SINOPSI 

Els antics alumnes d’una escola religiosa s’han reunit el cap de setmana 

en un petit hotel als afores de la ciutat per retre homenatge i celebrar la 

jubilació de qui va ser el seu tutor. 

 

Les obres a l’edifici han fet que Morales i Torres els toqui compartir 

habitació. No van ser massa amics a classe i ara sembla que tampoc 

tinguin gaire en comú. 

 

Morales no guarda massa bon record dels anys de l’escola. Torres, en 

canvi, diu que van ser els millors de la seva vida. 

 

Mentre es preparen per a la festa faran memòria del passat, de com 

Torres treia bones notes i somiava amb ser un gran futbolista. També de 

com Morales, víctima de les burles pel fet de ser sensible i femení, tenia 

com a únic objectiu sobreviure. 

 

En les converses apareix un altre company de classe: en González, que 

va ser i continua sent el millor amic de Torres. El gran líder, l’alumne 

perfecte d’historial impecable... i el “bully” que va fer la vida impossible a 

Morales fins al punt de deixar-lo marcat per sempre. 
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FITXA ARTÍSTICA 

MARC RIBERA (morales) 

Llicenciat en Psicologia (UAB) i Art Dramàtic (Institut del Teatre). Membre 

de la companyia de teatre El EJE, amb més de vuit espectacles com 

“SACRIFICI”, de Sergi Pompermayer a la Sala Villarroel. Director i 

dramaturg de “MASTICAR HIELO” presentat en el Teatre Tantarantana de 

Barcelona i actualment de gira.  

 

En TV participa en la sèrie diària de TV3 “LA RIERA” interpretant durant dos 

temporades el personatge de Pasqual. També se l’ha vist a “DÉJATE 

LLEVAR”, de Leticia Dolera, “MONTEPERDIDO”, “LA TRILOGÍA DEL BAZTÁN”, 

“SECUESTRO”, “MI VACÍO Y YO” (llarg d’Adrián Silvestre), “DIME QUIÉN 

SOY”, “LA QUE SE AVECINA”. 
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SERGI CERVERA (torres) 

Actor i director format a l’Estudi Nancy Tuñón de Barcelona. Màster en 

interpretació a Los Angeles a través d’Aipa (2013/2014). 

 

En TV, 3 temporades com a còmic i imitador en el programa de TV3 

“POLÒNIA”, destaca la seva imitació-paròdia del polític Albert Rivera. 

També ha participat en sèries como “EL CASO”, “CITES”, “MERLÍ”, “LA 

RIERA”, “HOSPITAL CENTRAL”, a més de col·laborar amb la cadena 

americana amb base a Los Angeles LATV. 

 

Viu entre Barcelona i Los Angeles, on ha estrenat l’obra de teatre “THE 

MAN AT THE NEXT TABLE” a l’Stella Adler Theater com a part del festival 

Short and Sweet i acaba de rodar un curtmetratge com a productor y 

protagonista anomenat “ARE YOU AN IDIOT?” 
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RAÜL TORTOSA (auxiliar de direcció) 

Format com a actor en l’Estudi Nancy Tuñón i en el Programa de Tècnica 

Meisner de Javier Galitó-Cava. En esgrima i combat escènic amb 

Valentina Calandriello i Isaac Morera. Estudia direcció amb Tamzin 

Townsend. 

En teatre, “SOTA LA CATIFA” (Teatre Gaudí Barcelona i Sala Versus Glories, 

2017-18), “A VOZ AHOGADA, UN HOMENAJE A MIGUEL 

HERNÁNDEZ” (Teatro del Barrio, 2016-2017) y “LA ESTUARDO” (Nau 

Ivanow, 2016). 

En TV, produccions com “EL SECRETO DE PUENTE VIEJO”, “GAME OF 

THRONES”, “ACACIAS”, “LA RIERA” i “EL COR DE LA CIUTAT” (tres 

temporades). Ha rodat els llargs “SALVADOR PUIG ANTIC”, “QUATRE 

ESTACIONS” (Premi Gaudí 2010 a la millor Telemovie) i “SANT MARTÍ”.  
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JORDI CADELLANS (autor/director) 

Format com a actor en l’Estudi Nancy Tuñón i en el de Juan Carlos 

Corazza. Cursos amb Jorge Eines, Tamzin Townsend, Jordi Godall. Com a 

ballarí, format a Àrea espai de dansa i creació amb Lipi Hernández, Anne 

Morin, Carles Salas. 

 

Membre de La Fura dels Baus en la gira “SIMBIOSIS”, actuant i dirigint 

actors locals en 20 ciutats alemanyes. 

 

En teatre, “ENRIQUE IV” (José Tamayo), “LITTLE SHOP OF HORRORS” 

(Ricard Reguant), “THE ODDYSEY” (Derek Walcott), “UNA FAMÍLIA 

INDECENT” (Ever Blanchet), “4 MINUTS, DOTZE SEGONS” (James Fritz). 

 

En TV, “AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS”, “SIN TETAS NO HAY PARAÍSO”, 

“CAPITAL”, “EL COR DE LA CIUTAT”, “AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA”, 

“CÍRCULO ROJO”, “LA DÁRSENA DE PONIENTE”, “LA RIERA” (8 

temporades). 
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EL TEXT 

HERE COMES YOUR MAN neix de la necessitat de parlar de les persones 

que han patit insults, discriminació i violència durant els anys de l’escola i 

que quinze, vint o vint-i-cinc anys més tard, el record de la vergonya i la 

marginació que van patir segueix ben viu en la seva memòria. 

 

HERE COMES YOUR MAN comença amb una trobada casual entre dos 

antics companys de classe que, per tal de trencar el gel, comencen a 

recordar el passat. Poc a poc aniran sorgint veritats incòmodes que 

obligaran a l’espectador a prendre partit. Va poder superar Morales el 

bullying del que va ser víctima? Quin record té Torres de tot allò? Aquelles 

coses passaven, van ser realment tan greus com per haver-ho de parlar 

encara ara?  

 

HERE COMES YOUR MAN planteja un joc psicològic entre oposats: el feble 

i el fort, la víctima i el botxí. Un joc entre gat i gos amb els rols força clars 

des del principi... O potser no. Serà en aquell moment que l’espectador 

s’adoni que el que està veient és un thriller perquè l’alegria i la llum inicial 

dels personatges ha girat cap a quelcom més fosc, més dens, més perillós. 
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LA FUNCIÓ 

El projecte HERE COMES YOUR MAN s’ha pogut fer realitat el Novembre 

del 2019 gràcies a una residència teatral que la Sala Tarambana de 

Madrid va sol·licitar al Ministeri de Cultura. 

 

Si bé el tema central és l’assetjament escolar, HERE COMES YOUR MAN 

també parla de la soledat, de l’autoestima, del perdó, de la identitat, del 

que sacrifiquem de nosaltres mateixos per complaure i ser acceptats pels 

altres. Però encara va més enllà: apareixen la seducció, la curiositat pel 

que està prohibit, el sexe, la manipulació psicològica, la mentida i acaba 

amb la pregunta de si la revenja és legítima com a acte per sanar el 

passat. 
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