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Teatre

Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.
almazen.net.  

(!) El circo del emperador Dir: 
Felipe Cabezas. Amb Companyia La 
Bitácora. Dc., 21 h. 12 €. Només dc. 27. 

La tragicomèdia física narra la vida i 
la mort de Landa, una misteriosa dona 
que cau en les xarxes del circ, iniciant 
un viatge a l’interior que la portarà a 
descobrir la pallassa que viu dins seu.  

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

(!) Game Over Dir: Jaume Giró. 
Amb Gara Roda, Raquel Avellan, Berta 
Adell i Marc Gomez, Marc Flynn. De dc. 
a ds., 20 h. Dg., 17 h. De 18 a 20 €. Fins 
al 24 de febrer.

A dos joves els uneix una forta 
relació d’amistat. Ambdós acaben de 
sortir de relacions amoroses tortuoses 
i no tenen cap ganes de tenir-ne 
d’altres. Tot canvia quan queden per 
estudiar estadística i acaben passant la 
barrera de l’amistat. 

 (!) Over the moon, La vida 
amb les notes de Jonathan 
Larson de David Pintó i Xavi Torras. 
Dir: Xavi Torras i David Pintó. Amb 
Víctor Estévez, Elena Gadel, Ivan 
Labanda, Patrícia Paisal i Xavier 
Torras (piano). De dj. a ds., 22 h. Dg., 
20 h. De 18 a 22 €. Fins al 24 de febrer. 

Cinc intèrprets acompanyats d’un 
piano arriben a l’essència del 
compositor Jonathan Larson amb 
cançons que fan qüestionar-nos qui 
som i què busquem i que s’endinsa en 
l’univers sonor del pop/rock tan propi 
de l’artista. 

Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 
54 . www.anticteatre.com.  

(!) El desplume d’Eduardo Gión. 
Amb Victor Guerrero, Christine, Adrià 
García Pau, Israel Samso, i altres 
artistes convidats. Dc., 21 h. 10 €. 
Només dimecres 27 de febrer. 

Un cop al mes, l’Antic Teatre Cabaret 
proposarà un recorregut per l’autèntic 
cabaret dels 70, pels seus locals, els 
seus artistes i el seu ambient canalla. 
Més que una obra de teatre, l’Antic 
Teatre Cabaret serà una festa, un tribut 
i un homenatge a tots aquells que van 
lluitar per donar color a una Barcelona 
gris i asfixiada.  

BARTS (Barcelona Arts 
on Stage) 
(Av. Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. 
www.barts.es.  

NOU Cirque Eoloh! De dl. a dj., 
20.30 h. Dv., 19 i 22 h. Ds., 12.30, 18 i 
21 h. Dg., 12.30 h. De 21 a 38 €. Del 27 
de febrer al 5 de març. 

Un circ que va més enllà del que és 
convencional: un regal per als sentits 
amb coreografies aèries, efectes 
especials de neu, aigua, foc i vent i 
grans projeccions de vídeo. 

Cincómonos Espai d’Art 
(Consell de Cent, 283). T. 93 451 74 15. 
www.cincomonos.org.  

(!) Eros i Eris d’EndinsArt . Dir: 
Jaume García. Dv., 22 h. 15 €. Fins al 
22 de febrer. 

Què passaria si dues parelles 
comencen a confondre sentiments fruit 
de la monotonia de les seves vides? 
Traïció, sensualitat, passió i mort són 
els acompanyants perfectes de la lluita 
entre la coherència i el desig. 

Círcol Maldà 
(Pi, 5, escala dreta, principal). T. 93 
304 39 99. www.circolmalda.org.  

La signatura 400 de Sophie Divry. 
Dir: Joan Peris. Amb Lluïsa Mallol, 
Joan Gibert. De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
De 17 a 22 €. Fins al 10 de març. 

Breu monòleg que manté una 
bibliotecària anònima amb algú que 
s’ha quedat tota la nit tancat a la 
biblioteca de la petita ciutat francesa on 
treballa. Ofereix pensaments i 
sentiments al voltant de la literatura, la 
biblioteca i el malestar de la cultura. 

Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

Grease El Musical de Warren 
Casey i Jim Jacobs. Dir: Coco Comín. 
Amb Edurne, Jordi Coll, Manuela 
Nieto, Ivan Santos, Teresa Belzo, David 
Moreno, Esther Peñas, Didac Flores, 
Desiree Moreno, Bernat Roig, Diana 
Roig, Ariadna de Robles. De dt. a dj.,  
20 h. Dv. i ds., 18 i 22 h. Dg., 18 h. De 28 
a 98 €. 

Brillantina, tupès, xupes de cuir i 
jaquetes d’institut, nenes maques i 
rebels i nens dolents. La colla de Rydell, 
encapçalats per Sandy i Danny, 
afronten el darrer anys a l’institut amb 
històries d’amors, desamors, curses i 
gasolina. 

Fabra i Coats 
(Sant Adrià, 20).  

GRATIS (!) Pell de Mercuri de 
Philip Ridley (traducció i adaptació de 
Marc Rosich). Dir: Antonio Calvo. Amb 
Cia. Parking Shakespeare. De dl. a dg., 
20 h. Fins al 23 de febrer. 

Ens trobem en un futur apocalíptic, 
poc temps després que Anglaterra hagi 
patit un atac amb unes armes 
químiques conegudes com a butterflies 
que, a més de perjudicar la memòria, 
provoquen tremendes al·lucinacions 
fetes de retalls de records del passat.  

La Seca Espai Brossa 
(Flassaders, 40). T. 93 310 13 64. www.
laseca.cat.  

Somni de Mercè Vila Godoy. Dir: 
Mercè Vila Godoy. Amb Neus Bernaus, 
Isak Férriz, Alba Florejachs, Òscar 
Muñoz, Jose Pérez i Alba Pujol. De dc. a 
ds., 21 h. Dg., 19 h. 20 € (Dc., 12 €). 
Fins al 3 de març. 

Sis actors d’una companyia de teatre 
assagen l’obra ‘Píram i Tisbe’. L’amor i 
el desamor i els conflictes emocionals 
són els ingredients d’aquesta 
adaptació. 

Tan bé que anàvem Dir: Pau 
Miró. Amb Carles Flavià i Jaume Sisa . 
De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 20 € 
(Dc., 12 €). Fins al 14 d’abril. 

Vegeu crítica a la pàg. 58. 

La Villarroel 
(Villarroel, 87). T. 93 451 12 34. www.
lavillarroel.cat.  

Adreça desconeguda de 
Katherine Kressman Taylor. Dir: Lluís 
Homar. Amb Lluís Homar i Eduard 
Fernández. De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 18 
i 20.30 h. Dg., 18 h. De 28,50 a 32 €. 
Fins al 31 de març. 

Cartellera

Que et budin un ull en una 
manifestació no fa cap gràcia, 
però això no vol dir que no es 
pugui fer una obra de teatre al 
respecte. Marc Crehuet, 
guionista, dramaturg, director 
de la sèrie Pop ràpid, i fundador 
de mil històries, s’estrena a la 
Sala FlyHard amb El rei borni, 
una obra que va dels temps que 
vivim, amb un mosso 
d’esquadra i un manifestant 
agredit com a protagonistes. 
Ho fan amb  Xesc Cabot, Miki 
Esparbé, Alain Hernández, Ruth 
Llopis i Betsy Túrnez.

Ets nou en el món del teatre.
El rei borni és la meva segona 
obra. Al 2007 vaig fer 
Connexions, que es va estrenar 
al Teatre Municipal de Gavà i es 
va fer a Barcelona al SAT!. És un 
llenguatge que m’agrada. Però 
ara hi torno perquè el Jordi 
Casanovas, de la FlyHard, em va 
demanar l’estiu passat que 
escrivís alguna cosa per a ells, 
sense cap idea fixa. Hi vaig anar 
a veure L’ànima de la nit i em va 
agradar molt l’esperit de la 
sala... M’ha agradat molt això 
de tornar a escriure sense haver 
de pensar en els plànols, com a 
la tele.
Quan t’hi vas posar, vas decidir 
de seguida fer una obra política?
No era el meu plantejament 
inicial, però vaig acabar tirant 
per aquí. I he de dir que m’ha 
cotat molt. A més, encara no 
havia passat el cas de l’Ester 
Quintana –la dona a qui els 

mossos van buidar-li un ull el 14 
de novembre del 2012–. Només 
sabia el cas d’un italià.  I vaig 
decidir fer un plantejament de 
what if, què passaria si el 
mosso i l’agredit es trobessin.
Ets una mica ambigu: no em 
queda clar de qui estàs a favor.
Quan escrivia l’obra vaig arribar 
al punt de fer-me moltes 
preguntes, com el David, el 
mosso, i no tenia les respostes. 
I vaig pensar que el millor seria 
traspassar-les al públic.  A partir 
d’aquests dos personatges, del 
David i l’Ignasi, l’agredit, em 
sortien molts dubtes: cap a on 
ens porta el sistema? Són útils 
les recollides de signatures a 
través d’internet? Crec que el 
canvi que necessitem és més 
profund.
Coneixes algun mosso?
Vaig parlar amb un mosso que 
es dedica a temes de 
comunicació, però no conec cap 
antiavalot. El personatge és un 
personatge, és a dir, la 
representació d’una persona.
A El rei borni, crec, la clau de 
tot la té la Lídia, la parella del 
David.
Sí. I la Betsy està espectacular. 
És una noia que vol fer alguna 
cosa però no té recursos. I no 
vol ser conscient de la realitat.
Els fans de Pop ràpid, què hi 
trobaran a El rei borni?
Molts elements comuns, des 
del càsting fins al to. Tot i que 
Pop ràpid és més estripat. A El 
rei borni hi ha un component de 
drama que no podia amagar. Vet 
aquí la diferència.  
–Andreu Gomila
  
EL REI BORNI
Sala FlyHard. Fins a l’11 de març

 La rèplica 
Marc Crehuet

Un heroi a la recerca d’un bon tema.


