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Teatre Lliure Montjuïc 
Fins al 4 de juliol
The Fountainhead  
(La deu)
Toneelgroep Amsterdam /
Ivo van Hove / Ayn Rand

Castell de Montjuïc
Fins al 5 de juliol
M.U.R.S.
La Fura dels Baus

Mercat de les Flors
3-5 de juliol 
Krum
Hanoch Levin 
Carme Portaceli

Teatre Nacional de Catalunya
Fins al 13 de juliol
L’eclipsi
Alberto García Demestres / 
Paco Zarzoso

BARTS
Fins al 13 de juliol
I Congrés Femení  
de Supervivències 
El Terrat /Sílvia Abril / 
Anna Bertran / Carolina 
Noriega / Mireia Portas

Antic Teatre
Fins al 25 de juliol
L’Antic Teatre  
al Grec 2014 
Agnés Mateus / 
Juan Navarro / ARTAS  
Col·lectiu GRUA / Antic Teatre 
i veïnes del Casc Antic 

… i molt més a:
bcn.cat/grec



Teatre

Teatre Lliure - Espai Lliure
Del 3 al 6 de juliol
Durada aproximada: 75’
Espectacle en català

Autor
Conor McPherson
Direcció
Xicu Masó
Ajudant de direcció
Anna Maria Ricart
Interpretació
Josep Julien
Escenografia
Laura Clos “Closca”
Vestuari
Daniela Feixas / Laura Clos “Closca”
Disseny d’il·luminació
Adriana Romero Calvo / Laura Clos “Closca”
Fotografia
Marçal Font
Producció executiva
Alvaro Ybot

Conor McPherson, tot un referent de la dramatúrgia 
contemporània en llengua anglesa, autor de La presa, 
Sota el til·ler o Dublin Carroll, ens commou ara amb una 
road movie interior en la qual els conceptes del bé i el 
mal són expulsats sense miraments de la carretera.

“Comencem amb un petit incident.
Una nit jo estava assegut tranquil·lament al bar del Joe 
Murray.
La feia petar amb una parella, amics meus, davant d’un 
parell de pintes.
En aquella època jo treballava per al Joe Murray com a noi 
dels encàrrecs —per entendre’ns.
Li espantava gent. A sou. 
Cremar coses, llocs…
Disparar a gent. Només per espantar. Avisos.
La meva nòvia, la Greta, m’acabava de deixar. Però jo la 
continuava veient gairebé cada dia perquè m’havia deixat 
pel Joe Murray. 
Aquella nit, després de tancar el bar, vaig fer un parell de 
pintes més amb el Joe Murray i el Vinnie Rourke, un fill de 
puta dels de tota la vida que acabava de complir quinze 
anys per atracament a mà armada. 
Però jo sabia perfectament que era un psicòpata incurable 
i que havia fet feines raretes per al Murray quan el que 
necessitava era un autèntic professional  
i no un mindundi de tercera com jo. […] 
Algunes nits em despertava pensant que tenia les 
manetes de la Niamh a la cara i desitjava que tothom 
encara fos viu. Però de fet, eren més emocions que 
pensaments.
Em recorrien l’esquena com llet que es vessés d’una gerra.
Sabia que del que havia passat no en podia pas sortir res 
de bo per l’estupidesa de tothom. 
Volia ser on em necessitessin. On fes falta.
Però la gent com jo no fem falta enlloc.
Ja no visc a Irlanda. Fa temps.
Bec massa i gairebé no surto.
A vegades penso en la mena de persona que sóc, però no 
gaire sovint.”

Conor McPherson
(Fragments d’El bon lladre) 
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