
TEATRE
Diversos espais
Fins al 28 de juliol
L’ànimA dEL bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

TeaTre LLiure -  
saLa Fabià puigserver
Fins al 28 de juliol
ThE mAsTER And mARgARiTA
Complicite / Simon McBurney

TeaTre poLiorama
Fins al 29 de juliol
dubTE
John Patrick Shanley / Sílvia Munt 

saLa beckeTT
Fins al 29 de juliol
EL pRincipi d’ARquimEdEs
Josep Maria Miró i Coromina

TeaTre romea
Fins al 29 de juliol
sEnyoRETA JúLiA 
Patrick Marber /  
Josep Maria Mestres

La seca espai brossa
Fins al 29 de juliol
pALLARinA, poETA i puTA  
(A pARTiR dE Carn avall,  
dE doLoRs miquEL)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

mercaT De Les FLors - saLa pb
28-29 de juliol 
Too LATE! (AnTigonE) conTEsT #2
Motus

mercaT De Les FLors - saLa mac
29-30 de juliol
ALExis. unA TRAgEdiA gREcA
Motus

ciRc
Hub - pL. margariDa Xirgu
27 de juliol
cAbARETs dE ciRc 

carpa FonT màgica monTjuïc
Fins al 27 de juliol 
popcoRn mAchinE  
(A domEsTic ApocALypsE)
My! Laika

pL. margariDa Xirgu
Fins al 28 de juliol
dEvoRis cAusA
Escarlata Circus 

TeaTre grec
28-29 de juliol
LE gRAnd c
Cie XY

i més...

pATRocinAdoRs dEL gREc 2012 FEsTivAL dE bARcELonA
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Amb EL supoRT dE:

boys  
don’T cRy
Victoria Szpunberg /  

glòria balañà



TEATRE LLiuRE -  
EspAi LLiuRE 
dEL 26 AL 29 dE JuLioL
DuraDa: 80’
ESPECTaCLE En CaTaLà

boys don’T cRy
Victoria Szpunberg / glòria balañà

L’escriptora Siri Hustvedt diu que li agrada escriure 
des d’una veu masculina en primera persona per 
experimentar el que és el poder. aquesta afirma-
ció ens va fer pensar. Què vol dir l’experiència del 
poder? El poder és un concepte històricament vin-
culat a allò masculí. És per això que hem escollit 
dos homes com a protagonistes, dos homes que no 
tenen resolta la relació amb el poder, com no la te-
nim resolta els homes i les dones del nostre temps. 
avui, en una situació de crisi, temes com la realit-
zació social, la projecció exterior i el poder agafen 
encara més interès. 

És el lloc de treball l’espai principal on es consti-
tueix la identitat dels homes d’avui? Què represen-
ta per a un home fracassat trobar-se amb un vell 
amic que té èxit social? Com veu reflectida la seva 
imatge dins el mirall de la societat? El guanyador, 
l’afortunat, constitueix la identitat de l’altre que es 
troba perdut? I viceversa? La proximitat amb l’altre 
posa en perill la nostra pròpia identitat, la qüestiona. 
L’home estable, el polític, ha après a dominar l’art 
de la dissimulació i intenta sobreviure més enllà 
dels seus propis límits. Però les velles estructures 
sembla que es precipiten vertiginosament cap a 
una caiguda lliure.

auTorIa 
Victoria Szpunberg
DIrECCIó 
glòria balañà i altimira
InTErPrETaCIó 
FranceSc garrido, armand Villén,  
alícia gonzález laá i daVid anguera 
ESPaI ESCènIC 
meritxell muñoz
VESTuarI 
marta raFa
CaraCTErITzaCIó 
toni SantoS
IL·LuMInaCIó 
SylVia Kuchinow
ESPaI Sonor 
lucaS ariel VallejoS
FoToGraFIa 
daVid ruano
aJuDanT DE DIrECCIó 
roger m. puig
aJuDanT D’ESCEnoGraFIa 
anna tantull
aJuDanT DE VESTuarI 
anna ribera
ConSTruCCIó D’ESCEnoGraFIa 
pau gómez 
ProDuCCIó 
Ferran murillo
ProDuCCIó EXECuTIVa 
julio álVarez - Víctor F. Suáñez

una producció del Grec 2012 Festival de Barcelona  
i el Tantarantana Teatre.

amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) i el Ministeri de Cultura (InaEM).

DramaTúrgia caTaLana conTemporània


