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L’humor de Quim Masferrer arriba al Centre Cultural 

Terrassa amb Temps 
 
 
L’equipament terrassenc acull la tragicomèdia Temps protagonitzat per 
l’actor i monologuista català, Quim Masferrer. L’espectacle, que tindrà lloc 
divendres 24 de gener, combina deliciosament tristesa, ironia, records i 
sentiments.  
 
Després de crear i interpretar un personatge arquetípic i desorbitat com és el 
Xarlatan, Quim Masferrer opta aquesta vegada, amb l’espectacle Temps, per la 
introspecció i posa la lent d’augment en els grans temes de la humanitat: el 
temps, la vida i la mort.  
 
El gir temàtic no pretén però, variar el rumb de les anteriors obres de Teatre 
Guerrilla ni la manera d’observar la societat amb humor, ironia, sarcasme i les 
habituals dosis d’antropologia rural.  
 
Quim Masferrer 
 
Nascut a Sant Feliu de Buixalleu (1971) és considerat com un dels joves autors 
contemporanis. Masferrer va començar a escriure els seus propis guions 
teatrals des de ben jove i l’any 1998 va fundar la seva primera companyia, 
Teatre de Guerrilla, de la qual n'és el director, l'autor dels espectacles i actor.   
 
La seva obra dins Teatre de Guerrilla comença l'any 1998 amb l'espectacle 
Teatre Total. Després la segueixen Som i Serem (1999), El Directe (2000), 
EEUUROPA (2003), Somos lo que Somos (2006), FUM (2008), HUMO (2009), 
El Xarlatan (2010) i El Charlatán (2011). 
 
Ha escrit i dirigit diversos guions per diferents programes radiofònics i televisius 
de TV3, Canal 33, RAC1 i Catalunya Ràdio. Com a actor ha estat present als 
programes Càsting, Romans a la Catalana, Fent Amics, Set de Nit, Jo vull ser, 
El Club i Caçadors de bolets. 
 
Ha rebut prestigiosos premis i reconeixements, dels quals en destaca el Premi 
de la Institució de les Lletres Catalanes (any 2000) per la seva trajectòria com a 
autor teatral. 
 
Actualment, Quim Masferrer és El Foraster, un monologuista ambulant que 
recorre Catalunya a la recerca del paisatge humà dels poblets de menys de mil 

http://www.teatredeguerrilla.com/
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habitants. Cada capítol, un poble diferent. I a cada poble, un repte: fer un 
monòleg davant de tots els veïns, un monòleg personalitzat, fet a mida de cada 
poble i dels seus habitants. 
 
Teatre de Guerrilla 

Els espectacles de la companyia són únics pel que fa al seu segell. A partir 
d’una factura pròpia basada en el món rural i més tancat que podem arribar a 
imaginar, s’obren a la reflexió d’un món ampli i global. I tot això a partir de la 
ironia més fina i de l’humor més exigent. Els personatges són estrambòtics per 
estar tancats en ells mateixos, però creïbles i possibles de trobar a qualsevol 
bar de poble, o a qualsevol despatx d’un polític.  

Les més de 1.000 representacions que han realitzat han permès donar a 
conèixer el seu inconfusible segell. Pel camí també s’han desenvolupat altres 
projectes: televisius, teatrals, radiofònics, literaris... 

Temps 
 
Li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida. Una hora i mitja de la 
més autèntica i plena llibertat que mai podrà gaudir un ésser humà. La llibertat 
de passar comptes, de dir de veritat tot el que pensa, de ser sincer per una 
vegada. La llibertat de saltar-se les normes polítiques, socials i morals. La 
llibertat de qui no es pot empresonar, ni multar, ni imputar, ni castigar.  
 
Una hora i mitja d’intensa tristesa, de crítica desbocada, d’ironia, de comiats, 
planys, records, olors, amics, paisatges...que mai més no sentirà. Desitjos 
insatisfets, tot allò que no ha pogut fer ni podrà fer mai. Un cúmul de ràbia, 
rancúnia, venjança... la llibertat de riure’s del mort, d’ell mateix, i de qui el vetlla, 
el públic. 
  
La tragicomèdia de la vida en 90 minuts. S’obre el teló. Comença el compte 
enrere. 
 
Les dades 
 
Espectacle:  Temps 

          Teatre de Guerrilla 
Dia i hora: divendres 24 de gener a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 12 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/
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