
 



SINOPSI 

 

L’Helena Vidal, metgessa, 
directora d’un Centre d’Atenció 
Primària (CAP), compleix 50 
anys, i les seves amigues de 
tota la vida, companyes de 
classe al “Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús” li han 
preparat una festa sorpresa.  

Allà troba tot un reguitzell 
d’amistats que la deixen bocabadada: des de la colla dels caps de setmana 
de la seva adolescència i la colla dels anys de matrimoni, a col·legues de la 
Universitat que no veia d’anys, i els de la feina, que veu cada dia... 

Curiosament, només falta el Pol, el seu gran amor des de fa deu mesos, un 
noi molt més jove que ella, amb qui viu una relació que l’omple de felicitat i 
la neguiteja a l’hora.  

Tot plegat li desperta una munió de records i d’emocions, que es magnifica 
quan va obrint els regals. La infantesa en uns temps tan grisos que els nens 
només podien menjar, fer pipi, caca i nones, escoltar i creure als pares; una 
adolescència marcada pels insondables misteris del sexe vist com una 
perversió que portava directament a l’infern; l’avortament, el matrimoni, la 
separació… El seu rebuig a una societat que creu que les dones ja han 
aconseguit els mateixos drets que els homes, però encara les maltracta. I un 
exemple: Si els homes, als 50 anys, encara es troben seductors, playboys, 
conquistadors, perquè a les dones de 50 se les miren com si fossin yougurs 
caducats?  

Les interrogants i les reflexions són moltes, però l’Helena, com tantes dones 
de la seva generació, no ha perdut la confiança ni l’esperança d’un futur 
millor. 

Julià Peiró 



SÍLVIA ALABART  

Es forma a l’Escola d’actors i a l’Estudi d’interpretació 
Nancy Tuñón. També rep classes d’Albert Boira en 
l’especialitat de monòleg id’Iván Campillo en 
l’especialitat de comèdia. 

En la Televisió ha intervingut en la series: “Tu  
Mateix”(XTVL), “La Riera”(TV3), Ciencia Forense (TV2), 
“5 minuts tard” (BETEVE). Actualment está participant 
amb el personatge de la Fina a la serie “Com si fos 
ahir” (TV3). En cinema ha intervingut en nombrosos 
curtmetratges i en el llargmetratge “En un parpadeo”     

encara no estrenat. 

En el teatre ha interpretat a Blanche a “Un tramvia anomenatdesig”, La 
Marquesa de Marteuil a “Les Amistats perilloses” i Catia “Dansa d’agost”. 
Altres crèdits teatrals inclouen “Contactos”,“Quedar-se en blanc”, “MEDEA”, 
“My Fair Show o Malgrat totm’agrada l’espectacle”, “Les Salvatges”, “La 
tentación de losespíritus”, “La veu humana” i “Top girls”. 

Actualment està interpretant el monòleg teatral “TINC 50 ANYSI SÓC 
DONA” de Julià Peiró, dirigit per Mònica Pérez i amb lacompanyia 2i2... 
interpreta dos personatges a la comedia d’intriga encara no estrenada 
“Caves, trufes i...”escrita y dirigida per Àngels Aymar  

 

MÒNICA PEREZ BLÀZQUEZ  

Actriu còmica de tota la vida. 
De la fornada del 71. 
L'hem vist a tv a programes com: "Una altra cosa" 
"Buenafuente" "Homo-zapping" "Polonia"... 
A series com: "La que se avecina" "la Lola".... 
Va ser actriu de la companyia "la cubana" i ha fet 
espectacles de comèdia com: "Pel davant i pel darrera" 
"confessions de dones de 30" " La família irreal" "1001 
gags" "El club de la comèdia" 
Autora de comèdies i directora d'històries per passar 
una bona estona com: "Pararapapa" o aquesta que esteu 
a punt de veure “Tinc 50 anys i sóc dona” 



 

 

JULIÀ PEIRÓ 

Periodista sempre, fotògraf un temps, 
durant molts anys ens ha explicat amb la 
ploma, la veu i el seu tarannà irònic, el dia 
a dia de la nit i del espectacle en un 
grapat de mitjans, com El Periódico i TV3, 
on posava el toc frívol al Telenotícies 
Migdia i va dirigir i presentar un programa 
mític, “Les cases dels famosos”. 

El 1995 va crear una Guia del bon viure per Internet, i, ja en el nou segle, 
torna a les entrevistes televisives, ara en el programa “Viure cada dia” del 
Punt Avui Tv. També comença a escriure llibres, la seva assignatura pendent: 
“Anys de pit i cuixa (la crònica golfa de la transició)”, al 2005;“Guia de 
restaurants i cases de menjar de Catalunya” (2007), “De Catalunya al plat” 
(2008), “La Sra. Rius de moral distraída” (2008),“Giorgio, mucho más que un 
gran restaurante” (2011), “Restaurants de Barcelona” (2012), els poemaris 
eròtics “Destino lujuria” i “Retratos de Bilitis” (2012), “La Sra. Rius al 
desnudo” (2013), “Redescobrint comerços i comerciants de Sants-Montjuïc” 
(2015). Està a punt d’acabar una narració romàntica entre un Romeu i una 
Julieta que ja són avis “Una historia d’amor d’ara mateix”,  i presenta el seu 
primer treball pel teatre, el monòleg “Tinc 50 anys i sóc dona” on reflecteix 
les vivències de tantes dones que ha conegut i admira, perquè l’edat i una 
societat encara masclista, no les intimida ni descoratja, vers el contrari, les 
fa cada dia més orgulloses de ser dones.  

 

 

 

 
 



 
FITXA TÈCNICA 

 
 
ESPAI ESCÈNIC 

• Escenari mínim de 4x4 metres. 
• Fondo i laterals aforant en negre. 

Pot ser a la Alemanya. 
• Escala per baixar a públic en cas 

d’escenari alçat. 
 
SO 

• P.A. adaptada a les necessitats de la sala. 
• Monitoratge de referència a escenari.  
• Reproductor de CD. 
• Micròfon tipus Shure 58 amb peu a hombro esquerra de l’escenari i 

cablejat per arribar al    
  centre. 

• La companyia aporta un micròfon inhalàmbric de diadema. 
 
LLUMS 

• Taula de llums programable 
• Possibilitat d’adaptació del plànol de llums adjunt. 
• El control tècnic ha d’estar preparat perquè una sola persona manipuli 

so i llums. 
 
PERSONAL 

• Tècnic/a de llums i so. 

 

ENS ADAPTEM A LES CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA SALA O ESPAI. 
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PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ 
 
 
DADA PRODUCCIONS 
Diputació, 300, entl. 2a 
08009 BARCELONA 
Mòbil: 627935131 (Sílvia) 
            619321506 (Laura) 
 

dada.produccions@gmail.com 

 

 

 
 

 


