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Maig 2015: tot un mes de teatre al Born Centre
Cultural

Título: Europa Espanya Català

El Born Centre Cultural s'immersa en el mon del teatre durant tot el mes de maig. A banda dels 5
Encontros Imaginaris, sobre els que us vam informar a la notícia:
http://www.teatral.net/ca/noticies/16592/tornen-les-tertulies-dels-encontros-imaginaris-al-born#.VT4fZSHtlBc
durant aquest mes podrem assistir a tres espectacles de teatre que s'emmarquen sota el nom de
El Born surt a escena. Són propostes que ja han estat estrenades i representades en altres teatres
i que ara aterren a la Sala Moragues del Born.

La primera és l'obra La Butaca, de la companyia T-Atraco Teatre (6 de maig, 20h). És una
comèdia tremendament actual o futurista!- que engega el dia en què el President firma la DUI.
Tracta amb humor els parallelismes entre la Catalunya actual i la de 1714 de la mà d'un Mosso
d'Esquadra.

La setmana següent serà el torn de l'actor i periodista Xavier Graset, que mostrarà, amb un
monòleg, la singular visió còmica que té el personatge Ivànovitx Niukhin sobre els perjudicis del
tabac amb l'obra Sobre els danys del tabac i les ostres (14 de maig, 20h).

El tercer espectacle arribarà de la mà de l'actor i director Òscar Intente, que sota el títol de La idea
d'Europa (21 de maig, 20h) ens porta la seva versió d'aquest llibret de George Steiner que parla de
l'home europeu contemporani.

Tota la informació sobre el cicle es troba ja disponible a
http://elborncentrecultural.barcelona.cat/ElBornsurtaescena, des d'on es poden comprar les
entrades a un preu de 7 per espectacle.

ELS ENCONTROS IMAGINARIS

Sou capaços d'imaginar una conversa entre Jesucrist, el nazi Goebbels i Mao Zedong? Què es
dirien si coincidissin cara a cara Rasputin, Cervantes i Charles Chaplin? Coincidirien amb la seva
visió sobre la literatura catalana i la societat actual Josep Carner, Mercè Rodoreda i Josep Pla?

Ara, el Born Centre Cultural ho vol fer possible i programa, durant tot el mes de maig, els
Encontros Imaginaris, cinc sessions teatrals que recrearan converses impossibles entre
personatges que mai van coincidir en l'espai ni en el temps, però que podrien tenir molt a dir-se.
D'aquesta forma, diversos personatges històrics universals, encarnats per grans actors de l'escena
teatral catalana, conversen despertant divergències i complicitats en lectures dramatitzades a
partir de textos d'Hélder Costa i Narcís Comadira.

Tot plegat, a més a més, maridat i acompanyat d'un maridatge amb vins i caves pensat i dissenyat
per Emovins i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), que proposen plegats una experiència
sensorial que acompanyarà cadascuna de les vetllades.

AGENDA

Diumenge 3 de maig (19h): Stefan Sweig (Carles Martínez), Tamara de Lempicka (Àurea
Márquez) i Richard Wagner (Carles Canut).

Diumenge 10 de maig (19h): Grigori Rasputin (Pere Eugeni Font), Miguel de Cervantes (Joan
Massotkleiner) i Charles Chaplin (David Anguera).



Diumenge 17 de maig (19h): Denis Diderot (Jaume Mallofré), María Félix (Carme Elias) i Giuseppe
Verdi (Joan Anguera).

Dissabte 23 de maig (21h): Mao Zedong (Dani Arrébola), Jesucrist (Cesca Piñón) i Joseph
Goebbels (Albert Pérez).

Diumenge 31 de maig (19h): Josep Carner (Xavier Albertí), Mercè Rodoreda (Carme Sansa) i
Josep Pla (Pep Tosar).


