SINOPSI: EXIT explica, en clau d’humor, el primer dia de feina de la
Lídia, la nova cap de recursos humans d’una gran empresa. Hauria
de ser un dia d’adaptació, però rep un encàrrec des de direcció: Hi
ha dos treballadors que haurien de ser acomiadats, però per motius
logístics, només se’n pot fer fora un dels dos. La Lídia no sap els
motius pels quals se’ls vol acomiadar, ni quin criteri ha de seguir per
prendre la decisió. Una conversa entre els tres, haurà de ser
suficient per escollir. El que no s’imagina és tot el que arribarà a
sortir d’aquesta entrevista a tres bandes, que mai hauria de
vulnerar cap dels deu manaments pels que es regeix l’empresa.

Maite: Roser Batalla
És una de les actrius de més pes del teatre català dels nostres dies. Va formar part de Dagoll
Dagom en diferents espectacles, i, tot i que el gran públic la relaciona amb El mètode
Grönholm, també ha treballat en altres grans muntatges com Mamma mia, The full Monty,
Pel davant i pel darrere, Flor de nit, o Mar i cel.
Fora dels escenaris se l’ha pogut veure a la petita pantalla, en diferents sèries, entre les que
hi destaquen El cor de la ciutat, Majoria absoluta, Psicoexpress, o Estació d’enllaç.
Actriu de doblatge, als cinemes també s’hi pot sentir la seva veu en desenes de pel·lícules
com Stardust, Hotel Transilvania, Ice Age, Prometheus o Ironman.

Manu: Mingo Ràfols
Un dels actors més versàtils de l’escena catalana, ha guanyat diferents premis, com el
Premi d’interpretació de la Crítica Teatral de Barcelona 1996-97, el Premi al millor actor de
teatre de l’ADDPC 1995, o el Premi d’interpretació de la Crítica Teatral de Barcelona 199596.
Vinculat durant molts anys al Teatre Romea, ha treballat amb directors com Xavier Albertí,
Joan Anton Rechi, Calixto Bieito o Àlex Rigola, entre d’altres, a més de participar en
desenes de muntatges com Plaça dels Herois, El coronel Ocell, o, més recentment, El
despertar de la primavera.
Lluny dels escenaris, ha participat en produccions com Kràmpak, de Cesc Gay, Morir (o
no), de Ventura Pons, o Barrios altos, de José Luis Garcia Berlanga. En el món de la
televisió, ha treballat en diferents sèries, entre les que hi destaquen El Comisario, Nissaga
de poder, Homenots, o Estació d’enllaç.

Lídia: Irina Robles
Actriu molt vinculada a Andorra, ha estat directora de l’Escena Nacional d’Andorra, país on
hi regenta l’escola de teatre l’Animal, a més d’haver dirigit a diferents companyies del país.
En teatre ha treballat amb directores com Carme Portacelli, Ester Nadal, Joan Castells o
Antonio Simón. Vinculada també al món del clown, ha participat en diferents expedicions
de Pallassos sense fronteres. Dalt de l’escenari se l’ha pogut veure en muntatges com Un
tramvia anomenat desig, Fred o Moren els contes.
A la petita pantalla ha protagonitzat la sèrie d’humor Super Ventura, posa veu a la sèrie
infantil Les coses de la Martina, i a la sèrie Fèlix. Recentment ha participat en el rodatge del
teaser de la Sèrie Brujas.

Òscar Contreras, codirector i
productor:
Actor, director i productor, fa
quinze anys que treballa en
el món de l’espectacle,
dirigint
esdeveniments
privats per Barcelona TNC,
Teatre
Fòrum
(auditori
Forum) on hi ha dirigit a Joan
Pera, i al Castell de Peralada.
Actualment és el director i
productor d’Orgasmos. La
comedia, que porta quatre
temporades en cartell, en la
que hi ha dirigit a actors i
actrius com Roger Pera,
Anna Bertran, Mònica Pérez,
o Ferran Terraza. Actualment
es pot veure tant a
Barcelona (Teatre Capitol),
com a Madrid (Teatro
Arlequín).
Rere l’escenari, ha estat
director i ajudant de direcció
de càstings per Ovidi, La
Fábrica, Productora Exit, per
a espots, teatre i cinema.

Agustí Franch,
codirector:

autor

i

Guionista,
dramaturg
i
narrador, ha guanyat premis
literaris com el Premi de
narrativa Ciutat de Badalona
al 2005, el Premi SGAE de
teatre infantil i juvenil 2002,
o el Premi de teatre 50è
Aniversari Crèdit Andorrà,
2015.
Com a dramaturg, firma títols
com Tira-tira, o la fàbrica de
tires, Entre pocs i Massa, Allò
que el vent s’endugué,
Operació bolquer, La dona
flor, o Fred, algunes de les
quals, les ha estrenat com a
director.
En el terreny de la narrativa
ha publicat novel·les com
Generacions , Sota la llei de
Murphy, Wicca o La capsa de
música, mentre que en
televisió, ha estat guionista
de
diferents
sèries
i
programes. A RTVE ha
treballat a Happy House o
Anecdotari, i a Televisió de
Catalunya va ser guionista de
Laura, i (S)avis. Ha treballat
per
productores
com
Mediapro o Veranda Tv. És
creador de la sèrie infantil Les
coses de la Martina, i
actualment dirigeix el Club
Piolet a Ràdio Televisió
d’Andorra.

Les productores:
Productora 23 i Red Nose Produccions estan al darrera de Els deu manaments. Aquesta
és la primera vegada que les dues productores s’ajunten per posar en escena un
espectacle conjunt. Anteriorment, La productora 23 havia produït Orgasmos. La
comèdia, encara avui en cartell, tant a Barcelona com a Madrid, quatre anys després de
la seva estrena. La productora 23 està a punt d’estrenar Coitus interruptus, amb
direcció d’òscar Contreras, i amb Ferran Terraza i Anna Bertran en escena.
Per la seva banda, Red Nose Produccions torna a escena després de l’èxit de Fred,
escrita i dirigida per Agustí Franch, i estrenada l’octubre de 2016, en coproducció amb
l’Escena Nacional d’Andorra. Red Nose és una productora teatral i audiovisual situada a
Andorra, produint el Club Piolet per a Andorra Televisió des de fa cinc anys. En el terreny
audiovisual ha fet dos teasers, un per a cinema i un altre per a televisió, on ha treballat
amb actors i actrius com Aida Folch, Roger Casamajor, María Adánez, Charo López o
Pedro Casablanc. Actualment està en fase de preproducció del llargmetratge Fred, en
coproducció amb Films de l’Orient. Ha realitzat espots per Crèdit Andorrà, Protecció civil
d’Andorra o FEDA, i és la creadora de la sèrie infantil Les coses de la Martina.

Contacte Productora 23:
Oscar Contreras
Telèfon: 0034 646.25.01.18
Correu: oscarclua@yahoo.es

