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ges, acompanyat de tres músics 
que toquen instruments i interac-
tuen amb un intèrpret a qui, per 
cert, se li acumula la feina. Acaba 
de fitxar com a professor de cant i 
pianista a OT. H

33 En acció 8 Pau Moira (Xavier Mestres), amb un dels músics que l’acompanyen a ‘Killer’.

L’enterramorts Pau Moira es pre-
senta al públic com l’assassí en sè-
rie més gran del país. Ho fa en un 
jutjat d’on pot sortir amb la pitjor 
de les condemnes. Pau Moira és el 
personatge de Killer, el primer mo-
nòleg musical de què tenen notí-
cia els seus creadors i que arriba a 
la Muntaner després d’estrenar-se 
a la Sala Trono de Trarragona, pro-
ductora del muntatge. Pau Moi-
ra està interpretat per Xavier Mes-
tres, compositor i actor, a qui di-
rigeix Joan Maria Segura a partir 
d’un text de Guillem Clua.
 «És un format inèdit. No tenim 
notícia que s’hagi fet mai un mo-
nòleg musical, i menys amb un te-
ma així», explica Segura, a qui ava-
la la seva direcció en el premiat 
musical Ruddigore o la nissaga ma-
leïda, amb la seva companyia Egos 
Teatre. Segura va atendre una pe-
tició de Mestres sobre la idea d’un 
monòleg musical, en un muntatge 
cent per cent local i al marge de les 
grans produccions.
 Clua hi va posar el personatge: 
algú que diu que és un assassí en 
sèrie que explica la seva vida en un 
flashback amb diversos escenaris. 
«És un biopic amb cançons, ball, 
text i gags. No és una història lúgu-
bre, i hem intentat fer una comèdia 

de la seva tragèdia personal», expli-
ca l’autor, que reconeix la influència 
de sèries com Dexter. «Aquestes  sèri-
es han perdut el respecte a la mort, i 
el que abans es veia al teatre com un 
anatema ara no ho és. És molt salu-
dable deixar-se contaminar per al-
tres mitjans», subratlla.
 Killer és una marató per a Xavier 
Mestres, que encarna sis personat-
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Assassí musical en sèrie

                                   

‘Killer’ es presenta a la Sala Muntaner com el primer monòleg amb cançons, ball i  

gags H Xavier Mestres interpreta un enterramorts amb un llarg historial de crims

ESTRENA D’UN GÈNERE INSÒLIT

Joan Maria Segura 
dirigeix una peça que 
fa comèdia d’una 
tragèdia segons el seu 
autor, Guillem Clua

Killer
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A Alba Sarraute l’etiqueta de pallas-
sa ja li comença a quedar petita. Més 
ben dit, qualsevol etiqueta acota en 
excés la força escènica d’una dona ca-
paç de cantar, interpretar o fer acro-
bàcies. L’última mostra d’aquesta 
capacitat és Soy la otra (La Diva), que 
arriba al SAT! després de la seva acla-
mada estrena al novembre en el Fes-
tival de Pallassos de Cornellà.
 Com un espectacle de varieté tra-
gicòmic defineix la seva protagonis-
ta un muntatge que uneix música, 
clown i acrobàcia amb el format d’un 
cabaret. La música en directe arri-
ba amb un pianista (Roc Sala Coll), 
un percussionista (Àlex Guitart) i 
un contrabaixista (Pol Caturla). Tots 
contribueixen a dibuixar aquest re-
corregut per la biografia d’una diva, 
des dels seus inicis artístics fins al 
seu declivi no només professional, 
sinó també vital.

DIRECCIÓ DE BLAI MATEU / Sarraute és la 
responsable de la idea i la dramatúr-
gia i ha buscat la mirada externa de 
Blai Mateu, Premio Nacional de Cir-
co 2010, per a la direcció de l’espec-
tacle. Soy la otra (La Diva) suposa, per 
tant, la unió entre dues de les cares 
més renovadores del circ català con-
temporani. H

‘CLOWN’ CABARET

Alba Sarraute 
recorre l’ascens 
i la caiguda 
d’una diva
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Soy la otra (La Diva)
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INAUGURACIÓ

Atrium se suma a la 
nova xarxa de petites 
sales de Barcelona

El local de l’Eixample 
obrirà el dia 26 amb una 
obra de Jean-Paul Sartre
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Quan no s’obren les portes enca-
ra queda l’opció de fer el gran salt i 
convertir-se en l’amo del local. Així 
ho han pensat un grup de joves ac-
tors i autors que han promogut els 
últims mesos a diferents barris de 
Barcelona sales de petites dimensi-
ons, tant d’aforament com de pres-
supost. FlyHard, a Sants, Porta 4, a 
Gràcia, Almeria, també a Gràcia, i 
Akadèmia, a la Diagonal, han estat 
pioners d’una xarxa que s’amplia 
ara amb la Sala Atrium, a la dreta de 
l’Eixample. Ahir es va presentar a la 
premsa, i dimecres, dia 26, ho farà al 
públic amb A porta tancada, de Jean-
Paul Sartre.
 Atrium neix després d’un llarg 
procés de consolidació d’una com-
panyia estable del mateix nom a la 

recerca del seu propi espai. Lidera-
da per l’actor i director Raimon Mo-
lins, juntament amb Mireia Trias i 
Patricia Mendoza, tanca un trípode 
que van recolzar abans un estudi de 
postgrau i entrenament per a actors 
a Gràcia i una productora teatral.
 Un vincle familiar va permetre 
que la companyia iniciés un procés 
de reforma d’un local situat al carrer 
de Consell de Cent. Dos anys d’obres, 
molta il·lusió, ajudes institucionals, 
un crèdit ICO, inversió privada i 
també de pròpia han permès final-
ment aixecar una sala per a 60 espec-
tadors.
 «Has de ser empresari per fer les 
coses que t’agraden», va dir ahir Mo-
lins, declarat hereu de l’esperit del 
vell Lliure de Gràcia. La programació 
fins al juny es completarà amb Ham-
let o les conseqüencies de la pietat filial, de 
Jules Laforgue, i Jazz, de Koffi Kwahu-
le. La sala també acollirà una forma-
ció musical, l’Atrium Ensemble dels 
violinistes Roger Junyent i Cecilia 
Clares. H


