
 

 

 

12 de juny · 21h · SÍLVIA ABRIL · SALA BARTS 
 

Si esteu interessats en parlar amb Sílvia Abril o Jordi Casanovas poseu-vos en 
contacte amb: 

 Marta Solé 654 066 510 msole@comedianet.com  

 

Sílvia Abril torna al teatre després de l’èxit de 

“Molt soroll per no res” per fer WHITE RABBIT 

RED RABBIT  

 

 
 

WHITE RABBIT RED RABBIT torna a la Sala BARTS després d’un mes de descans: Sílvia Abril 

(12 de juny) arrenca la darrera tanda de funcions de la temporada a la Sala BARTS, que 

tancarà Àngels Barceló (19 de juny).  L’espectacle tornarà el 28 de juliol amb Andreu 

Buenafuente en el marc del SINGLOT Festival 2017. Tots tres rebran el text del dramaturg 

Nassim Soleimanpour en el  mateix moment de sortir a l’escenari, tal i com ho han anat fent 

els seus predecessors Berto Romero (15 de maig) Bruno Oro (8 de maig), Nora Navas (1 de 

maig), Clara Segura (24 d’abril) Jordi Basté (10 d’abril) i Àngel Llàcer (3 d’abril).  

 

A banda de compaginar la seva carrera al cinema (“Spanish movie”, “Cuerpo de élite”,…) i a la 

televisió (“Homo Zapping”, “Tu cara me suena”,…), enguany hem pogut veure Sílvia Abril a 

l’obra musical “Molt soroll per no res” amb David Verdaguer al Teatre Nacional de Catalunya 

amb gran èxit de públic i crítica. Té pendents d’estrena “L’any de la plaga”, adaptació 

cinematogràfica del bestseller de Marc Pastor, que va acabar el seu rodatge fa poques 

setmanes, i “Bajo el mismo techo”, que protagonitzarà amb Jordi Sánchez sota les ordres de 

Juana Macias. 

 

mailto:msole@comedianet.com


 

 

 

 

WHITE RABBIT RED RABBIT, estrenada al Festival Fringe d’Edimburg l’any 2011, és un exercici 

teatral sense director, assajos ni procés de producció. Cada funció és única i irrepetible perquè 

cada representació té un intèrpret diferent. Whopi Goldberg, Nathan Lane, Alan Cuming, 

Patrick Wilson i Kean Loach, entre d’altres, han encarat el repte WHITE RABBIT RED RABBIT i 

espectadors de 15 països diferents han mantingut el silenci al voltant de l’experiència. El 

muntatge de la SALA BARTS és una coproducció d’EL TERRAT i HAUSE & RICHMAN i suposa 

l’estrena a l’Estat d’aquest text.  

INTÈRPRETS: 

Àngel Llàcer  3 d’abril 

Jordi Basté  10 d’abril 

Clara Segura 24 d’abril 

Nora Navas 1 de maig 

Bruno Oro  8 de maig 

Berto Romero 15 de maig 

Sílvia Abril 12 de juny 

Àngels Barceló  19 de juny 

Andreu Buenafuente 28 de juliol (SINGLOT Festival)  

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 
Venda d’entrades 
Totes les funcions a les 21h. Entrades de 16 a 20€ 

 

 

www.timeout.cat www.barts.cat 
 
 
 

Segueix-nos a @WRabbitRRabbit Piulem amb #wrrr 
 

@WRabbitRRabbit 
       

      whiterabbitredrabbit.es 

 
 
 

http://www.timeout.cat/
http://www.barts.cat/
https://www.instagram.com/WRabbitRRabbit/
https://twitter.com/WRabbitRRabbit
https://www.facebook.com/White-Rabbit-Red-Rabbit-1036865189791808/


 

 

 
 

SERVEI DE PREMSA DE  L’ESPECTACLE 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Marc Gall · Marta Solé 

mgall@comedianet.com · msole@comedianet.com 

T. [00 34] 933 10 60 44 

 
EL TERRAT 

Meritxell Abril 

meritxell.abril@elterrat.com 

+34 93 458 07 27 
 

SALA DE PREMSA 

 

mailto:mgall@comedianet.com
mailto:msole@comedianet.com
mailto:meritxell.abril@elterrat.com
http://comedia.cat/ca/comediateca/whiterabbitredrabbit

