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‘TAN BÉ QUE ANÀVEM’
LA SECA (BCN)
UN PROJECTE TEATRAL FRUSTRAT VA PROPICIAR
AQUESTA TROBADA ESCÈNICA ENTRE CARLES
FLAVIÀ I JAUME SISA, DIRIGITS PER PAU MIRÓ.
Fins al 14 d’abril

‘MÉS VIDES QUE UN GAT’
LA PUNTUAL (BCN)
EL TITELLAIRE EUGENIO NAVARRO I EL TITELLA
RINALDO HAN ESTAT TOTA LA VIDA JUNTS, I ARA EL
NINOT VOL DEIXAR EL MÓN DE LA FARÀNDULA.
Del 15 al 24 de febrer

‘CONSTEL·LACIONS’
TEATRE AKADÈMIA
Una història romàntica, viscuda des d’uni-
versos paral·lels. Segona obra del drama-
turg britànic Nick Payne, que arriba a la
cartellera barcelonina aquesta temporada.
Buenos Aires, 47-49 (Bcn)
Del 20 de febrer al 17 de març

‘SI NO ENS PAGUEN, NO PAGUEM!’
TANTARANTANA
Versió de l’obra escrita el 1974 per Dario Fo
sobre la reacció civil als abusos del sistema.
Flors, 22 (Bcn)
Del 20 de febrer al 14 d’abril

‘OLOR DE GAS’
TEATRE DE L’AURORA
A vegades, les situacions límits són un estí-
mul excel·lent per tornar a començar.
Aurora, 80 (Igualada)
Del 15 al 17 de febrer

ALTRES
ESCENESMARC CREHUET: PILOTES

DE GOMA ANTISISTEMA

B.G.

E
l director i dramaturg
Jordi Casanovas diu
que el teatrehade tenir
alguna cosa de premo-
nitòria, de visionària.
Sense voler-ho, Marc

Crehuet ha seguit la màxima
del director de la Sala FlyHard
a El rei borni, el seu segon text
teatral.

Elvaescriurequanencarano
haviapassatelcasd’EsterQuin-
tana, ladonaquevaperdreunull
durant una manifestació, des-
présdelacàrregaambpilotesde
goma de la policia antiavalots
contra elsmanifestants. “Sí que
n’hihaviahagutaltrescasos,pe-
rò no amb l’interès mediàtic
d’aquest”, recorda Crehuet. El
casésqueeltemaescollitperala
seva segona obra ha cobrat una

vigència inesperadaque reforça
l’expectativa de l’estrena, di-
marts que ve, a la Sala FlyHard.
Captivatspelvessantdeguionis-
ta i director deCrehuet (especi-
almentperlasèrietelevisivaPop
ràpid), el van convidar a escriu-
reunaobraperestrenar-laalpe-
tit local de Sants. No cal dir que
va acceptar el repte.

UNDUBTE EXISTENCIAL
El rei borni parteix d’un dubte
gairebéexistencial.Comsesent
algú que, escudat en la seva fei-
na, ha deixat cega d’un ull una
altra persona? ¿Comenta la ju-
gadaambladona, tot sopant,ho
portaa laconsciènciaonohidó-
namés importància? “Quan, en
tempsdecrisi idegransestafes,
la frustració i el descontenta-
mentsónsentimentsgeneralit-
zats entre lapoblació, la violèn-
ciadefensivadelsistemasembla

de vegades més injusta que
mai”, argumenta Crehuet. Del
temapodriasortir-neundrama
d’intensitatmàxima.

En comptes d’això, l’autor i
directoroptaper lacomèdiaàci-
da i facoincidirvíctimaibotxíal
voltant d’una mateixa taula: la
casualitat farà que el policia es-
devingui amfitrió del noi a qui
ha ferit. La història es desenvo-
lupa en un lapse dilatat de

temps. Suficient perquè cada
personatge pugui reflexionar
sobre el que ha passat i, potser,
acabar modificant el seu punt
de vista.

‘EL REI BORNI’

SALA FLYHARD
Alpens, 3 (BCN)
Del 21 de febrer a l’11 de març

PABLO LAMMERS/FLYHARD

FESTIVAL IDN
MERCAT DE LES FLORS (BCN)
EL BALLARÍ PIERRE RIGAL ARRENCA LA QUARTA
EDICIÓ D’AQUESTA MOSTRA DELS VINCLES ENTRE
LA DANSA, EL MOVIMENT I LA TECNOLOGIA.
Del 14 al 23 de febrer


