
 

DEL 22 DE FEBRER AL 26 DE MARÇ · SALA MUNTANER 

La rebel·lia possible, un dels èxits de la darrera 

dècada, torna a la cartellera barcelonina 

 

La Companyia Anònima posa en escena la versió catalana del 

multipremiat text de Javier García Yagüe i Luis García Araus, 

estrenat el 2007 per La Cuarta Pared 

 

Veient que el sentit de l’obra, lluny d’envellir amb el pas del temps, està més d’actualitat ara 

que llavors, he decidit embarcar-me amb aquest muntatge que considero imprescindible a la 

cartellera de qualsevol ciutat 

Jose Sánchez Orosa  

 

 

 



Dimecres 22 de febrer torna a la cartellera barcelonina La rebel·lia possible, el 

multipremiat text de Javier García Yagüe i Luis Garcia Araus estrenat l’any 2007 per 

Cuarta Pared, encaminada a establir-se com un clàssic contemporani de petit format. 

La versió catalana, traduïda per Gemma Roura i dirigida per José Sánchez Orosa, 

serà durant quatre setmanes a la Sala Muntaner després de la seva estrena, la tardor 

passada, a La Seca Espai Brossa.  

Un quixot contemporani 

Un dia, el nostre home decideix reclamar a una teleoperadora la devolució d’uns 

cèntims per estar en desacord amb el criteri aplicat en les tarifes. Davant del 

desinterès de l’empresa per respondre la seva reclamació, decideix arribar fins al final. 

Les queixes, denúncies, reclamacions, recursos, i apel·lacions li roben temps i diners. 

La seva dona entén el gest, però no una causa tan insignificant. Tan sols troba consol 

en una companya de treball que veu en ell un quixot contemporani, pacient i 

determinat. Ells el presenta a diverses persones com un exemple a seguir i sense 

voler-ho, es veu obligat a assumir la responsabilitat de liderar les accions 

reivindicatives d’aquest grup format espontàniament. A partir d’aquí, la seva vida llisca 

per un pendent de final impredictible. 

 

La premsa n’ha dit 

“Presentat en clau molt intel·ligent, és teatre polític però sense la pesantor del compromís i les 

grans sentències. És comèdia lleugera amb la sorpresa d’una causa noble. És drama per la por a 

la pèrdua”. 

Jordi Bordes. El Punt Avui 

 

“La rebel·lia possible es va estrenar el 2007 a Madrid on va assolir un enorme èxit. La versió 

catalana conserva bona part del corrosiu humor i l’empàtic atractiu d’un missatge necessari” 

Santi Fondevila. Time Out 

 

       ESTRENA dimecres 22 de febrer. Sala Muntaner (Carrer Muntaner, 4. Barcelona) 

Funcions de dimecres a dissabte a les 20:30 h. i diumenges a les 18:30 h. 

Venda d’entrades 

 

Fitxa tècnica 

La rebel·lia possible   

Espectacle en català. 95 minuts de durada (aprox.)  

Autor: Javier G. Yagüe i Luis García Araus  

Traducció: Gemma Roura 

Disseny llums: Jose Espigares  

Escenografia: Esmeralda Díaz 

https://www.ticketea.com/entradas-teatro-la-rebel-lia-possible-a-barcelona/


Vestuari: Sergi Cerdán 

Fotografia: Eduardo Pelach, Kiku Piñol 

Disseny gràfic: Josan Ortiz 

Repartiment: Xavi Casan, Toni González, Carla Mercader, Joan Sureda, Núria Valls i 

Maria Villarejo 

Ajudant de direcció: Jaume Viñas 

Direcció: Jose Sánchez Orosa 

 

#rebelliapossible 
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