
d’Àngel Amazares

“L’Expedient” és una comèdia que 
aconsegueix divertir a l’espectador 

durant una hora i 15 minuts, 
capbussant-lo en un thriller laboral 
on uns personatges al límit posaran 
en joc alguna cosa més que el lloc de 

treball.

Cia. Vintperquatre presenta: 

L’Expedient
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Fundada i dirigida per Àngel Amazares es caracteritza 
per  tirar  endavant  projectes  amb  l’autoria  del  seu 
fundador:  “Venuts”  estrenada el  2005 a la X mostra de 
teatre  de  Barcelona  i  que  farà  una  llarga  temporada  a 
Barcelona i  gira per Catalunya. “Venuts” va retornar a 
la cartellera sota la producció de WAI Enterteiment el 
novembre de 2006. “L’Expedient”, que s’estrena al Versus 
Teatre el juliol de 2010 i farà reestrena al 2016. Al febrer 
del 2014 arriba:“Coaching”  que preestrena a l’Auditori 
de  Cornellà  i  farà  temporada  al  Tantarantana  per 
després fer gira.  Al  2015 la Cia. assumeix la producció i 
la direcció d’un text de l’Octavi Egea “A les fosques", 
una de les micropeces guanyadores del Festival Píndoles 
i el Detectiu II Festival Píndoles. Altres peces són per 
Miniteatres(Barcelona):suck.com(2014)“Swingers” 
“Singles.com”(2013).  Microteatro  por  dinero  (Madrid): 
Chuingers (2014), Mégot par terre (2016)

http://youtu.be/krytC6y63EI
http://www.auditoricornella.com/web/index.php?id=2
http://www.tantarantana.com/index.php/es/
https://vimeo.com/129099827
http://festivalpindoles.cat
http://festivalpindoles.cat/el-detectiu/
http://festivalpindoles.cat/premi-girapindoles-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=Cc4k96M0jMs
http://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/superpoders?fb_action_ids=10151645130573011&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UbyshSV7k0M.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B681015998582526%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.UbyshSV7k0M.send%22%5D
https://vimeo.com/120788360


Sinopsi de l’Expedient
Uns treballadors d’una empresa dedicada al sector tècnic de les instal·lacions 
telefòniques a punt de patir un E.R.O. (Expedient de Regulació d’Ocupació.), 

decideixen reunir-se en secret en el magatzem de l’empresa per a decidir quina 
fórmula els pot ajudar a sortir d’aquesta situació. Durant el debat una idea pren 
força: el segrest del Gerent de l’empresa, “el Míster”. Un fet inesperat farà que 
aquella mateixa nit els esdeveniments obliguin a prendre decisions urgents.

Trailer de l’obra: https://vimeo.com/148725816

Estrenada el dia 6 de juliol del 2010  dins del programa “L’Aparador” del Versus 
Teatre.
Va participar en el pla de festes de la Festa Major del Barri de Sant Antoni el 14 de 
gener del 2011.
Va entrar dins la Cartellera del Guasch teatre del 17 de març al 10 d’abril del 2011
Degut a l’èxit obtingut en el seu moment, es torna a reestrenar el 28 de febrer del 
2016 a l’Auditori de Cornellà per iniciar una gira per tot Catalunya.
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http://vimeo.com/148725816


Origen de l’Expedient
Un dia  vaig  llegir  que  els  obrers  d'una siderúrgia  xinesa  havien matat  el  director 
general i que a França uns treballadors d'una fàbrica retenien el director com a mitjà 
de pressió per a renegociar les condicions d'acomiadament. 
El primer que em va venir al cap va ser preguntar-me quin havia de ser el grau de 
desesperació  perquè  un  mateix  decidís  involucrar-se  en  una  acció  d'aquestes 
característiques. 
Aquest  va  ser  el  motor  inicial  de  l'Expedient.  Vaig  considerar,  aprofitant  la  crisi 
econòmica i,  com algú ja l'ha batejat,  crisi  de valors,  la  possibilitat  de fer  un drama 
social, però vaig pensar que podria acabar fent una tragèdia. De manera que vaig triar 
com a vehicle la comèdia i —per què no?— barrejada amb una mica de suspens, per a 
donar fets i pastats temes, dubtes i altres contradiccions actuals.
 Espero que la gent s’ho passi tan bé com nosaltres ens ho passem a l'escena i desitjo que 
els agradi; i, si no…, em sap greu, però no els podrem tornar els diners. 
La culpa és de la crisi. Però tranquils, alguns diuen que ens en estem sortint…
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Equip artístic
Intèrprets:

SAM (Samuel): Lolo Herrero 
JON (Joan):         Arnau Armengol

RAT (Montserrat): Sílvia Molins
RIKI (Ricard): Edu Gibert 

ROMA (Ramón): Àngel Amazares

Veu en off: Manel Solàs

Direcció:
Àngel Amazares

 
Disseny de llums i so: vintperquatre

Espai escènic i atrezzo: Anaïs Roca

Música original, Direcció i piano: Domènec Gonzàlez de la Rubia
Interpretada per Ensemble DIAPASON:

Jordi Gendra, Flauta
Bartolomé García-Plata, Clarinet

Pedro Burzaco, violí
Jean Baptiste Texier, violoncel

David Sanz, guitarra
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Currículum equip artístic
Edu Gibert Lolo Herrero

Tv:  La  Riera;  Kubala,  Moreno,  Manchón; 
Ventdelplà;  El  cor  de  la  ciutat;  Barcelona,  ciutat 
neutral, Xadom.
Cinema: Chicas Day; Todo va a estar bien; Casa; 
Letizia.
Teatre: Mata-Rates; Inseparables; Un petit 
incident; L'auca del Born; Assassinat a Atrium 
Viladecans; L'ànima de la nit; 12 homes sense 
pietat; L'Expedient; Cos en coma.

TV: La Riera, Gran Hotel, Gran Reserva, 
Operación Malaya, Les veus del Pamano, 
Hospital Central
TEATRE: Trivial, Coaching, No obris els ulls, Tot 
al seu moment, El rufià es al replà
CINE: Le sanctuaire, 11-11-11, Los últimos días, 
The cold light of day, No me pidas que te bese

www.edugibert.com www.Lolo Herrero

Arnau Armengol
Teatre: Gegants, El Progrés, Mudances, Bartolomé encadenado,
 Ja està bé de Cuentos Xinos, 
Advertència per a embarcacions petites, Instruments per beure 
vents,...
Tv: La Riera, El cor de la ciutat, Els diaris de Pascal.
websèrie: Barcelona Salvaje.
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http://www.edugibert.com
http://aadpc.cat/lolo-herrero


Currículum equip artístic
Sílvia Molins Àngel Amazares

Teatre:  Il.luminats, El sexe dels àngels, 
Pretty woman my love, Som tres: la lluna, jo i 
l'ombra que emseguia, La Hotelera, Terrra 
Baixa, Tant li fot, etc.
Tv: Cachitos (tve2), El Crack(tv3) El cor de la 
ciutat (Tv3) , La via làctia (8tv)
Cine: Get stuffed, Resolución de ser feliz, 
Vida de família. 

www.Sílvia Molins

Tv.: Acacias 38, La Riera, La memòria dels cargols, 
Temps de silenci, Generación XXI, el cor de la 
ciutat.
Teatre: Coaching, Dotze homes sense pietat, 
Persones perdudes, Venuts, Tot al seu moment, 
Parlar per parlar, Adéu a Berlin...
Cine: Crimen desorganizado, Smooking Room, 
Cactus…

www.Àngel Amazares
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http://www.sensedrama.com/#!silvia-molins/ckz6
http://aamazares.wordpress.com


Escenografia i llums
L’escenografia està constituïda d’elements que ajuden a entendre a 

l’espectador que es troba davant d’un magatzem d’una empresa 
d’instal·lacions i subministrament telefònic. Caixes plenes de cables, 
telèfons i prestatges amb tot tipus d’eines dels operaris de l’empresa.
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Crítica de l’Expedient : Jorge Pisa Sánchez (15 /7/2010)

Cuatro trabajadores afectados por un Expediente de regulación de trabajo se reúnen secretamente en una sala de almacén de la empresa para decidir 
que medidas han tomar para evitar su inminente despido.  Las diferencias en los caracteres,  las dudas y extraños descubrimientos llevarán la 
situación al límite laboral y de la comedia.
El Versus Teatre estrenó el pasado 6 de julio L’Expedient, una obra ambientada en la actual situación de crisis económica y “moral” que nos narra 
las vicisitudes de cuatro trabajadores a punto de ser despedidos por su empresa.  
Aunque parezca que una situación de este tipo en los momentos en los que vivimos solo se puede abordar desde el punto de vista informativo y 
trágico, el Versus Teatre y Àngel Amazares nos proponen una obra que combina dos géneros, la comedia y el thriller. No todo está tan claro en los 
almacenes de la empresa de la cual se quiere despedir, por razones de racionalización y supervivencia industrial, a cuatro de sus trabajadores.  
Los afectados por este ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació), Daniel Valentín, Alba Florejachs, Eduard Gibert y Emili Corral deciden reunirse 
para tomar algunas decisiones importantes y poder mantener sus puestos de trabajo. Este será el inicio para que sobre el escenario se muestren a las 
claras las relaciones laborales que les unen a todos ellos;  los cotilleos y la “envidias” que les vinculan laboralmente y las medidas que están 
dispuestos a llevar a cabo. Sin embargo el descubrimiento de que el jefe de la empresa está amordazado en los lavabos de la misma provocará un 
giro inesperado de la reunión, en las decisiones de los trabajadores y en el nivel de las carcajadas del público.  
¿Qué ha pasado? ¿Quién ha amordazado al jefe? ¿Por qué lo ha hecho? Estas dudas son las que harán avanzar la trama de L’Expedient. Àngel 
Amazares ubica la obra en la cotidianeidad, en el día a día, en lo que vemos y leemos cada día en la televisión y en los periódicos. ¿Cómo afecta a los 
trabajadores un documento laboral trascendental en su futuro más inmediato?. ¿Qué podrían estar dispuestos a hacer para no sumar sus nombres a 
la lista de parados que tan minuciosamente nos recuerdan los medios mes a mes?.  
Los personajes dibujados en L’Expedient son claros y concisos: Sam (Daniel Valentín) un trabajador con las ideas claras y activista al que le llaman 
el Bolchevique; Rat (Alba Florejachs) del departamento de oficina y demasiado obsesionada por el orden y la limpieza; Riki (Edu Gibert)  un 
técnico que ha pasado ya de los 40 años pero que aún vive con su madre; y Jon (Emili Corral) un trabajador separado, seco, directo y amenazante, al 
que rechazaron durante el último mes de las pruebas para acceder a Mosso d’esquadra por incompatibilidades en su carácter. Algo más tarde se 
sumará al cotarro el hombre de la limpieza (Àngel Amazares), un limpiador esforzado e integrado en la sociedad catalana, como demostrarán sus 
avances en el conocimiento del idioma.  
Una situación, pues, alarmante, aunque tratada con un alto grado de comedia y bien planteada y plasmada en el escenario. Las diferencias de 
carácter y en la forma de ver y de asimilar el despido crearán las primeras chispas de humor entre los personajes, que aumentarán con el avance de 
la trama y la radicalización de las posturas. El descubrimiento del amordazamiento del jefe y la llegada de un elemento externo en la persona del 
señor  de  la  limpieza  provocarán,  sin  embargo,  un  estallido  de  las  carcajadas  del  público,  que  no  finalizarán  hasta  el  final  de  la  obra  y  el 
descubrimiento del “per què de tot plegat”. Todo un acierto no tan solo para darle un punto de azúcar a la situación real de crisis que todos vivimos 
fuera del escenario sino también para alegrar un poco más la cartelera teatral barcelonesa, dominada durante este mes de julio y el próximo de 
agosto por la programación del festival Grec y por las altas temperaturas que sufre la ciudad por estas épocas.  
 
Una buena oportunidad, sin duda alguna, para reír y disfrutar durante 1 hora y 15 minutos de una situación de comedia tensa aderezada por un 
ingrediente de trhiller cinematográfico y descubrir que es lo que en realidad está pasando en el almacén de una empresa cualquiera antes del 
despido de unos trabajadores cualquiera.
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Crítica de Nicolás Larruy: Espectaculos BCN (1-6-2016)
Una empresa fa un ERO. Quatre treballadors de l’empresa es reuneixen en un magatzem per decidir què poden fer per canviar la 
situació. Però les coses no surten com estava planejat. En Riki, en Sam, en Jon i la Rat fan una assemblea, només ells quatre, 
perquè creuen que poden fer alguna cosa per canviar l’ERO, per forçar l’empresa a eliminar la llista d’acomiadaments on ells 
estan inclosos.
Una assemblea democràtica que decideix, democràticament, que cal segrestar el gerent de l’empresa. “El que fem ha de tenir 
una certa  rellevància  perquè ens  facin  cas”,  diu  la  Rat.  Un home que,  per  fer-se  proper  als  seus  empleats  o  per  riure-se’n 
directament, fa servir la seva corbata, amb gravadora incorporada, per enviar missatges encoratjadors i alhora prou despectius 
perquè quedi clar què en pensa d’ells.
Però, què passa quan els plans no surten com ells havien pensat? Quan les coses es precipiten perquè potser no són els únics que 
han pensat en el segrest? I si no estan sols? I si hi ha un traïdor en el grup?
L’expedient una obra de teatre al Porta 4
De mica en mica, els ànims d’aquesta obra de teatre es van escalfant, la confiança del principi es torna desconfiança i prevenció. 
El grup es va desfent de mica en mica, i es va canibalitzant. I apareix un cinquè personatge. Un home de la neteja que ve a fer la 
seva feina i es troba l’assemblea clandestina. I la tensió esclata com una olla a pressió.
Aquest muntatge de Porta4 és senzill i efectiu. Tots els personatges tenen alguna cosa de nosaltres i ens sentim identificats amb 
els seus problemes i preocupacions. “I (en un ERO) qui collons guanya?”, diu en Riki, i en Sam li respon “Tu sempre perds”. “Jo 
no conec ningú que hagi guanyat res treballant més del compte”, diu la Rat. “Els treballadors ja fa anys que hem oblidat la 
consciència de classe”, es lamenta en Sam. “Els dolents? Qui són els dolents? Són ells els dolents!” diu en Jon.Un text que té 
referències contínues a sèries de televisió antigues, i algunes de reposició, que passa de la ira a la calma, que se’n riu de les 
pel•lícules d’acció i de les comèdies americanes que ens volen vendre com he de fer les coses, fins i tot, els segrestos… un text 
divertit que posa damunt la taula temes molt actuals: la feina, els acomiadaments, la crisi, les relacions familiars, la lleialtat… la 
dignitat.
Una escenografia molt  senzilla però molt  eficaç i  clara:  un munt de caixes amuntegades,  una taula atrotinada,  material  de 
desferra per terra… És un magatzem. A més, el dia que hi vàrem anar, plovia a bots i barrals, i el soroll de la pluja es ficava dins 
l’obra, com un efecte sonor més, que feia que l’escena fós més real encara. El vestuari molt adequat, distingim de seguida qui 
treballa a oficines, qui té un càrrec, qui treballa a magatzems…
Un repartiment que funciona molt bé: SAM, Lolo Herrero; JON, Arnau Armengol; RAT, Sílvia Molins; RIKI, Edu Gibert; ROMA, 
Àngel Amazares: i la veu en off de Manel Solàs, interpretant el gerent que parla a través de la seva corbata. Uns personatges que, 
amb la seva forma de parlar, la seva forma d’actuar deixen molt clar que, malgrat ser tots treballadors de la mateixa empresa, 
estan situats en llocs diferents i tenen bagatges al darrere que els marquen.
A L’Expedient de Porta4 hi trobem una obra amb un bon ritme, que malgrat tenir una part del final previsible, ens deixa una 
altra part que ens sorprèn. I quan acabava, pensem “la veritat, no m’ho esperava pas, això”.
L’Expedient  és un espectacle de Barcelona que fa pensar quins són els nostres límits. Què faríem nosaltres si ens en donessin 
l’oportunitat? 10


