
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 

Gran Reserva al Teatre Borràs 

 

Rhum& Cia estrenarà el 7 de juliol l’espectacle Gran 

Reserva, una coproducció amb Grec Festival de 

Barcelona i Velvet Events, on hi trobarem els millors 

moments de la trajectòria de la companyia  

La nova proposta arriba després de superar els 50.000 espectadors 

en les 3 produccions prèvies: Rhum (2014), Rhümia (2016) 

i Rhumans (2018) 

Gran Reserva, la collita del 2020 de Rhum & Cia, té gust a humor 

absurd, gamberrisme, màgia, tendresa i emoció, i està servida pels 

millors sommeliers: Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià, Mauro 

Paganini i Piero Steiner 

Les funcions a Barcelona, emmarcades en la programació del Grec, 

s’han programat del 7 de juliol a l’1 d’agost i ja estan les entrades a 

la venda 

Sala de premsa [AQUÍ] 

Fotografies i vídeos [AQUÍ] 

Vídeos de recursos [peces funció i entrevistes] [AQUÍ] 

Barcelona, 25 de juny de 2021 · Rhum& Cia portarà en dues setmanes el seu últim espectacle 

titulat Gran Reserva, una coproducció amb el Grec Festival de Barcelona, al Teatre Borràs de 

Barcelona. A mig camí entre circ i teatre, el muntatge combina humor, gamberrisme, màgia i 

música amb grans dosis de tendresa i emoció, llenguatges i ingredients ja habituals de la 

companyia. Aquesta singular proposta, que es podrà veure a partir del 7 de juliol i fins a l’1 

https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/gran-reserva/
https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/gran-reserva/
http://www.comedia.cat/granreserva
https://drive.google.com/drive/folders/19xurC4x6yzsxan3nWsrPnDeR4NMLWfTe
https://we.tl/t-72mQqLUrL5


d’agost amb 5 funcions cada setmana. Més de 50.000 espectadors han vist els tres espectacles 

que la companyia ha representat des del 2014. 

Gran Reserva arriba després de l’èxit de Rhum (2014), Rhümia (2016) i Rhumans (2018), els 

muntatges que han marcat la trajectòria de la companyia en els darrers 6 anys amb gran èxit 

de públic i de crítica. Gran Reserva pren els números que els han valgut l’èxit dels seus tres 

espectacles anteriors, afegint-ne algun de nou igualment divertit, tots ells guardonats amb 

prestigiosos premis del gènere com el Premi Zirkólika 2014 al Millor Espectacle de Pallassos, el 

Gran Premi BBVA Zirkólika de Circ 2016 o el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de Circ.  

Sobre la companyia 

Rhum& Cia s’ha acabat convertint en un fenomen teatral. Un repòquer d’artistes que saben 

com seduir un públic fascinat amb les surrealistes històries que passaran a la carismàtica pista, 

i que han produït alguns dels números més divertits i terapèutics vistos en els últims anys als 

escenaris catalans.  

Fins a finals de 2020 van visitar més de 85 teatres (20 fora del territori català), van fer 250 

representacions que van viure més de 50.000 espectadors. Han estat presents en 3 ocasions al 

Festival Grec de Barcelona i han fet un total de 5 temporades al Teatre Lliure.  

 

Fitxa artística 

Autoria i Direcció: Rhum& Cia 

Intèrprets: Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià, Mauro Paganini i Piero Steiner 

Direcció musical: Pep Pascual  

Composició musical: Pep Pascual, Mauro Paganini 

Escenografia: Rhum& Cia  

Direcció tècnica: Xavi Xipell “Xipi”  

Regidoria: Lluc Armengol  

Disseny d’il·luminació: Quico Gutiérrez / Alfons Mas  

Disseny de so/concepció sonora: Marc Santa  

Direcció de producció: Carles Manrique (Velvet Events) 

 



Horaris i entrades  

Del 7 de juny a l’1 d’agost 

Dimecres i dijous a les 20:00 

Divendres a les 17:00 

Dissabte a les 20:30 

Diumenge a les 18:00 

Compra d’entrades [AQUÍ] 

Sala de premsa [AQUÍ] 

Fotografies i vídeos [AQUÍ] 

Vídeos de recursos [peces funció i 

entrevistes] [AQUÍ] 

 

Servei de premsa 

COMÈDIA. Comunicació &Mèdia, s.l. 

Oriol Galgo · T. 600 93 86 86 · oriol@comedianet.com  

Maria Permanyer · T. 650 19 09 59 · mpermanyer@comedianet.com  

https://proticketing.com/teatrebarcelona/ca_ES/entradas/evento/20077?_ga=2.183243110.1339312302.1621847568-1721907521.1621577039
http://www.comedia.cat/granreserva
https://drive.google.com/drive/folders/19xurC4x6yzsxan3nWsrPnDeR4NMLWfTe
https://we.tl/t-72mQqLUrL5
mailto:oriol@comedianet.com
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