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SINOPSI BREU

En David és un policia antiavalots que ha rebentat l‟ull d‟un manifestant amb una pilota de goma. La

casualitat provoca que aquest manifestant, l‟Ignasi, es presenti una nit a casa seva. Així comença

una comèdia àcida i molt negra sobre la fragilitat, les conviccions, la naturalesa dels rols socials i la

recerca de la veritat.



SINOPSI LLARGA

“El rei borni” comença amb un sopar de retrobament entre dues amigues que no es veien des de l‟escola.

La Lidia (Betsy Túrnez) està a l‟atur i ocupa el seu temps amb un munt de cursets (fotografia, dansa del

ventre, cuina experimental…) Viu a l'extraradi amb en David (Alain Hernández), un porter de discoteca

reconvertit en policia antiavalots (o com ell prefereix etiquetar-se, en un especialista en la gestió de masses).

La Lidia admira profundament a la Sandra (Ruth Llopis), una hipster a cavall entre l‟onirisme I la rebel·lia, per

la seva valentia alhora de marxar del barri i realitzar els seus somnis. El seu company, l‟Ignasi (Miki Esparbé)

és un documentalista social que viu dels seus pares i està patint una sobtada depressió.

Un petit detall enterboleix el retrobament: David resulta ser qui ha deixat borni a l‟Ignasi en una manifestació

amb una bala de goma.

Quan aquest fet surt a la llum al bell mig del sopar, l‟Ignasi i la Sandra, terriblement afectats, decideixen

abandonar la casa dels seus amics. Tanmateix, els quatre han quedat profunda i irreversiblement marcats per

la revelació. La Lidia, que fins aleshores no volia ser conscient de la violència que exercia el seu marit en el

treball comença a tenir dubtes sobre la seva relació, i ràpidament, decideix abandonar-lo, veient que en David

és incapaç d‟acceptar que causa patiment en els altres.

En David intenta desesperadament fer que la Lidia el perdoni, però, en veure que els seus mètodes no

funcionen, decideix contactar amb l‟única persona que el pot ajudar a canviar i així recuperar a la seva dona.

L‟Ignasi es sorprèn amb la petició, tanmateix, l‟accepta, convençut que si l‟inculca idees socials a en David,

aquest mai més tornarà a fer mal ni a rebentar ulls a manifestants innocents. Efectivament, en David acaba

creient en els valors que li transmet l‟Ignasi, però se‟ls pren tan a pit que acaba segrestant a un polític (Xesc

Cabot) amb la finalitat d'eradicar les injustícies socials. Segons l‟antiavalots, aquesta és l‟única manera de fer

veure a la Lídia que ha canviat com a persona.



EQUIP ARTÍSTIC

ALAIN HERNÁNDEZ

Alain Hernández acaba de rodar el thriller “Plan de fuga” d‟Iñaki Dorronsoro juntament amb Luís Tosar y ha

protagonitzat “73 minutos”, film andorrà de Jose Pozo actualment en postproducció. A més, podrem veure‟l

en un petit paper al costat de Christian Bale i Oscar Isaac a “The promise” una superproducció americana

dirigida per Terry George (“Hotel Rwanda”).

Al desembre va estrenar "Palmeras en la nieve" dirigida per Fernando González Molina. A la cinta fa de

Jacobo, el seu primer personatge principal en una gran producció y comparteix protagonisme amb

noms como Mario Casas, Adriana Ugarte, Emilio Gutiérrez Caba i Macarena García.

Aquest actor barceloní de 40 anys s‟ha prodigat molt en diferents camps, per això, l‟hem pogut veure a la

televisió, tant en sèries com “Mar de plástico” (Antena3), “El Secreto de Puente Viejo" (Antena3), "La

Riera" (TV3), i "Pop Ràpid" (Canal 33 - TV3) com en programes com“Salvados” (La sexta).

Al teatre l‟hem vist a “El Rei Borni" de Marc Crehuet fent temporades a Barcelona i Madrid, i a "Magical

History Club" també de Crehuet, fent temporada al Teatre Coliseum de Barcelona.

Al cinema ha participat en llargs com “Ocho apellidos catalanes” de Emilio Martínez-Lázaro, "Ismael", de

Marcelo Piñeyro o "Trash" de Carles Torras, y ha protagonitzat pel·lícules com "Terrados" de Demian Sabini

(Premi del Públic a Millor Pel·lícula de la secció Punto de Encuentro de la Seminci de Valladolid del 2011), i

"Marhaba" de Sergi Cervera, cinta amb la que va guanyar, al 2013, el Premi del Jurat al millor actor al

Festival Cinelow de Sabadell.

Alain Hernández y Marc Crehuet porten treballant i creixent junts des de 2006 i la seva química es fa palesa

en l‟èxit de totes i cada una de les infinites produccions que han fet. Un tàndem perfecte, sense dubtes.



EQUIP ARTÍSTIC

MIKI ESPARBÉ

Nascut a Barcelona el 9 d‟octubre de 1983. Es llicencia en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra i inicia

la seva formació interpretativa a l‟Estudi Nancy Tuñon Jordi Oliver.

Comença la seva carrera participant en diferents projectes (“Salvados”, “Divendres”, “Palomitas”)

vinculats a la productora d‟Andreu Buenafuente, El Terrat. Aviat és conegut per la seva aparició a la sèrie

“Pop Ràpid” i pel seu personatge a la pel·lícula “Barcelona nit d‟estiu” (2013), una de les produccions de més

èxit de taquilla de la temporada en les sales catalanes.

Al 2012 participa en el curtmetratge Doble Check (guanyador del premi Notodofilmfest i amb una

nominació a millor actor) de Paco Caballero, amb més d‟un milió de visionats en menys d‟un mes.

Al 2015 va estrenar: “Perdiendo el Norte”, dirigida per Nacho G. Velilla; “Requisitos para ser una

persona normal”, dirigida per Leticia Dolera; “El camí més llarg per tornar a casa” de Sergi Pérez,

“Barcelona nit d’hivern” de Dani de la Orden; “La Maniobra de Heimlich” de Manolo Vázquez i

“Incidencias”, dirigida per José Corbacho i Juan Cruz. Al teatre, ha alternat temporada a Barcelona,

Madrid i gira per Espanya de l‟obra “El Rei Borni” de Marc Crehuet, alabada per la crítica y considerada la

millor comèdia del 2013 segons El Mundo.

A la televisió, l‟hem vist a les series catalanes “Cites” i “El crac” (TV3), la comèdia “Anclados” (Telecinco) i

a un capítol de la segona temporada de “El ministerio del tiempo” (TVE).

Té pendent d‟estrena “Rumbos” de Manuela Moreno, “Extraños en la carretera” de Carlos Solano,

“Marcianos de Marte” de Fernando Turrolls” i “Cuerpos de élite” de Joaquin Mazón.

A més, Miki Esparbé acaba de presentar al Jameson Notodofimfest el seu segon curt com a director i

guionista ,“Niña de papá”.



EQUIP ARTÍSTIC

BETSY TÚRNEZ

Betsy Túrnez va iniciar els seus estudis d‟interpretació als 16 anys, a l‟escola d‟art dramàtic Nancy Tuñón

de Barcelona. Una vegada finalitzada la seva formació es trasllada a Madrid, on aconsegueix el seu

primer treball com actriu de repartiment el 1999 a la sèrie de TVE1 “Calle Nueva”. A partir d‟aquest

moment, participa en diferents sèrie de televisió.

Al 2002 treballa com ajudant de càsting de Pep Armengol per la pel·lícula ”El Embrujo de Shangai” de

Fernando Trueba, i posteriorment a la mateixa producció, exerceix d‟assistent personal Fernando Fernán

Gómez.

Decideix tornar a Barcelona on combina diferent treballs a la TV, el més destacat és “Pop Ràpid” (Canal

33 - TV3), on interpreta a la Gina, una de les protagonistes, amb participacions en llargmetratges com

“Ahora o nunca” de María Ripoll i diversos espectacles de teatre on destaca “El Rei Borni” de Marc

Crehuet, amb una molt bona acollida de crítica i públic.

Actualment s‟ha incorporat a l‟equip d‟actors de Jose Mota pel seu nou programa de TVE1, la comèdia

“El hombre de tu vida” inspirada en l‟èxit televisiu de José Campanella protagonitzat per Guillermo

Francella. A més, Betsy Túrnez ha participat a “Ocho Apellidos Catalanes” de Emilio Martínez Lázaro i

a “Contratiempo” d‟Oriol Paulo i està rodant “100 metros” de Marcel Barrena juntament amb Dani

Rovira i Karra Elejalde.



EQUIP ARTÍSTIC

XESC CABOT

Neix a Vilassar de Mar el 25 de maig de 1979. Actor, director i ajudant de direcció de teatre, televisió I

cinema.

Com actor per a la televisió interpreta el paper d‟Oscar a la sèrie dirigida per Marc Crehuet “Pop Ràpid”

(Canal 33 - TV3). A la sèrie de Comedy Central “El fin de la comedia”, de Ignatius Farray, Miguel Estebal

i Raúl Navarro, interpreta el paper de l‟advocat Ex en el capítol 6 de la primera temporada (2014). També

destaca la seva participació, del 2007 al 2009, a les series de Cassette Films “Intendències”, “Perfils”,

“Indiscrets” i “Greenpower”, en aquesta última en el paper d‟ Anton Sellarès.

Com actor de doblatge al 2009 participa a la sèrie d‟animació “Arròs covat”, Premi Ondas 2010 de

programa de emissió no nacional, en els papers de Justo i Taxista de Madrid. La sèrie es va emetre a TV3.

És el locutor de ràdio de la pel·lícula de Carles Torras “Open24h” (2011) i el 2012 dobla al català i al

castellà cinc entrevistats del llarmetratge documental de Zabriskie Films “American Jesus” (2012),

estrenant a TV3, TVE i a sales comercials de EEUU.

Del 2004 al 2006 actua en el repartiment de l‟obra de teatre “Wit”, produïda per Fernando Trueba PC i

dirigida per Lluís Pascual, representada a varies ciutats espanyoles, amb Rosa María Sardá, Fernando

Guillén i Pau Miró entre altres.

Al 2013 co-dirigeix i produeix el llargmetratge documental “Bustamante Perkins”, Premi del Públic del

Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona In-Edit 2013, i funda la productora “Atiende

Films”.



EQUIP ARTÍSTIC

RUTH LLOPIS

Nascuda a Ciutadella de Menorca el 20 de març de 1980. Acaba la seva carrera d‟educació física i

comença la seva formació interpretativa a l‟Estudi Nancy Tuñón i Jordi Oliver a Barcelona.

Comença la seva carrera treballant en diferents projectes a Balears i Barcelona. Va col·laborar en la

coneguda sèrie “Pop Rapid” i allà, Marc Crehuet l‟ofereix treballar a l‟obra “El rei borni” amb la que

porta dos anys alternant temporada a Madrid i Barcelona amb una gran acollida de públic i crítica,

sent considerada la comèdia de l‟any (El Mundo).

Ha treballat a “El Club de los Buenos Infieles” i a ”Barcelona nit d’hivern” de Dani de la Orden on

interpreta a la dona del personatge de Berto Romero.

Ruth Llopis s‟ha prodigat molt en el terreny del curtmetratge i a la televisió, hem pogut veure-la

últimament a “El crac” (tv3), “ El incidente” (Antena 3) i “Nit i dia” (tv3). Llopis també ha treballat

activament en l‟àmbit teatral i ha col·laborat a “Benjamín”, obra d‟Oriol Vila i Raquel Salvador per al

“Microteatro” i l‟obra “clandestina” “Volem anar al tibidabo” de Cristina Clemente.

Últimament, ha participat a “Contratiempo”, l‟última pel·lícula d‟Oriol Paulo, director de “El Cuerpo”,

protagonitzada per Mario Casas i José Coronado.





EL GUIONISTA I DIRECTOR: MARC CREHUET

En Marc Crehuet (Santander, 1978) ha sigut analista de guions de TV3 i guionista

de la sèrie “Àngels i Sants” (TV3). Va ser el creador, guionista i codirector de

vàries sèries per la XTVL com “Intendències”, “Perfils”, i “Greenpower”

(guanyadora del premi MAC al millor programa d‟entreteniment de 2010). Ha

creat, escrit i dirigit la sitcom musical “Pop ràpid” (Canal 33-TV3), la qual va

obtenir molt bones crítiques i està considerada com una de les ficcions amb el

format més innovador de la televisió autonòmica catalana.

Crehuet és també autor i director de l‟obra “El rei borni” aclamada per la crítica i considerada per

alguns mitjans com una de les millors peces teatrals del 2013. Després de l‟èxit de l‟obra, la productora

Minoria Absoluta li encarrega la co-escritura i direcció de l‟espectacle de monòlegs “Magical History Club”,

estrenat al Teatre Coliseum de Barcelona al febrer del 2014.

En Marc ha escrit i dirigit nombrosos curtmetratges com ““Señoras, el corto” (un viral que va obtenir més

de 100.000 visites en una setmana a youtube), “Político Incorrecto” (pel programa Torres y Reyes de

TVE), “Filtros” (pel programa Alaska y Coronas de TVE) i “Aniversario”, un dels curts que els còmics

Venga Monjas van encarregar a diferents directors, entre els quals hi havia, Miguel Noguera, Carlos

Vermut, Isaki Lacuesta i el propi Crehuet. Aniversario va ser seleccionat per la revista FOTOGRAMAS

com un dels millors curtmetratges del 2012.



MEMÒRIA DEL GUIONISTA I DIRECTOR

Què fa un antiavalots quan arriba a casa després d‟una intervenció? Comenta el treball amb la

seva dona durant el sopar?

En temps de crisi i de grans estafes, la frustració i el descontent són sentiments generalitzats entre la

població; i la violència defensiva del sistema sembla més injusta que mai. Tanmateix, és difícil pensar

que un antiavalots, que exerceix la violència “legal”, sigui conscient de la càrrega negativa del seu rol

social.

Però, què passaria si es trobés cara a cara amb una víctima de la seva violència en un altre context, fora

del caos de la manifestació, lluny del camp de batalla? Mantindria les seves conviccions o pel contrari, el

retrobament trencaria els seus esquemes? Aquest és el punt de partida de El rei borni: una comèdia

negra, fosca, que pretén posar en evidència la perplexitat davant una realitat social complexa i,

sovint, incoherent.

En la incertesa de la vida intentem trobar respostes i donar sentit a les coses, caminen a les fosques en

un món caòtic, i intentem cercar l‟ordre profund d‟aquest però se'ns escapa. Només el borni, en una terra

de cecs, pots veure-hi una mica més clar i convertir-se en el rei.

Marc Crehuet



LA PREMSA HA DIT
“Una comèdia negra que remou 

consciències”. Olga Pereda (El Periódico)

“El rei borni juga amb la relliscosa 

dialèctica del poder i l‟autoritat moral”. 

Pedro Vallín (La Vanguardia)

”Una tragicomèdia amb altes dosis 

d‟acidesa político-costumista” Carlos 

Prieto (El confidencial)

“La gran arma de la pel·lícula és la 

potència de totes les interpretacions” 

Ismael Martín (TV3)

“Oportuna, ferotge i contundent sàtira 

que destaca pel nivell del text i de les 

actuacions”. Oscar TA  (El blog del cine 

español) 

“Gran guió i direcció. Grans actors. Cinta 

diferent i arriscada”. Andreu Buenafuente



L‟OBRA DE TEATRE

El rei borni es va estrenar al febrer del 2013 a la Flyhard de Barcelona, un petit teatre regentat, en aquell

moment, pel dramaturg i director Jordi Casanovas.

En Jordi, que era un admirador de la sèrie “Pop ràpid”, de Marc Crehuet, li va proposar que escrivís una

peça teatral de temàtica lliure per a la seva sala. En Marc, que acabava de dirigir la segona temporada de

la sèrie, va acceptar el repte, amb ganes de canviar de format i registre.

Va trobar la inspiració per a l‟obra en una notícia que el va inquietar: un noi italià acabava de perdre un ull

en una manifestació per l'impacte d‟una pilota de goma llançada per un antiavalots. No era la primera

vegada que passava una cosa així a Barcelona. Hi havia altres casos, altres víctimes, ciutadans que

també havien perdut l‟ull només per sortir al carrer a protestar.

Crehuet es va posar a escriure l‟obra sense renunciar al to còmic al que estava acostumat. El

resultat va ser una comèdia negra, a moments dramàtica, que no sols reflexionava sobre l‟incident de la

pilota de goma, sinó que anava més enllà, plantejant tota mena de preguntes al voltant de la crisi

econòmica i els rols socials dels individus.

El director va començar els assajos amb alguns actors que l‟acompanyaven des de feia anys en els seus

projectes: Alain Hernández, Miki Esparbé, Xesc Cabot, Betsy Túrnez i Ruth Llopis.



El que no s‟esperava ningú d‟ells és que mentre estaven en el procés dels assajos, un nou cas relacionat

amb el tema va sortir a la llum, causant un gran enrenou mediatic i social. Es tractava del cas Esther

Quintana, una dona que també va perdre un ull per culpa d‟una pilota de goma llaçada per un antiavalots.

Un cas que es troba, actualment, pendent de resolució.

L‟obra es va estrenar el febrer del 2013, quan el cas d‟Esther estava en el punt de mira, obtenint un èxit

rotund de públic i crítica. Després de dos mesos a la Sala Flyhard, l‟obra també es va representar en

diferents teatres de Barcelona com la sala BARTS i a teatres de Madrid com el Lara i la sala Mirador.

Sempre convertint-se en un gran èxit.

Un dels factors pels quals El rei borni ha sigut aplaudida de forma unànime és que el text no cau en

maniqueismes. Això és així fins el punt que l‟obra ha agradat tant a víctimes de la brutalitat policial com a

alguns representants del cos.

Traduïda a cinc idiomes i a l‟espera que es representi en altres països, la peça teatral segueix girant per

Espanya.

L‟OBRA DE TEATRE



L‟ADAPTACIÓ CINEMATOGRÀFICA

En Marc Crehuet no s‟havia plantejat mai fer una adaptació cinematogràfica d‟ El Rei Borni fins que el

guionista i director de cinema Joaquím Oristrell va anar a veure l‟obra i fascinat, el va voler conèixer en

persona.

Va ser ell qui li va suggerir plantejar-se la possibilitat de fer-ho, ja que el text era esplèndid i estava segur

que es podia traslladar al cinema amb molts bons resultats.

En Marc va quedar seduït per la idea i es va posar a adaptar el text intentant fer-lo el més cinematogràfic

possible.

Els principals referents per a l‟adaptació van ser pel·lícules com “El nom”, “Un déu salvatge” i “El sopar del

idiotes”, tres cintes en les quals l‟espai d‟acció és limitat i el pes dramàtic recau sobretot en el text i els

actors.

Més endavant es van afegir al projecte el director de fotografia Xavi Giménez i la directora d‟art Sylvia

Steinbrecht, fortament seduïts pel guió. Van treballar colze amb colze amb en Crehuet per definir una

estètica i junts, van decidir atorgar un look dramàtic i evolvent a la pel·lícula, ja que, encara que en la

superfície es tracti d‟una comèdia, en el fons s‟hi amaga un drama seriós que s‟havia de veure reflectit en el

to visual de la cinta.

El resultat final és una comèdia negra amb una certa dosi de drama que convida a la reflexió i va

acompanyada d‟una estètica molt atractiva, potent i extremadament cuidada.



EQUIP TÈCNIC

Guió i direcció: Marc Crehuet

Ajudant de direcció: Carles Curt

Producció executiva: Marc Crehuet, Alejandra Guimerà y Anna Vilella

Direcció de producció: Anna Vilella.

Dirección de fotografia: Xavi Giménez

Dirección d‟art: Sylvia Steinbrecht

Vestuari: Violeta Comella

Maquillatge: Cristina Pellise

So: Nicolás Celery

Muntatge: Jaime Ávila



LA PRODUCTORA: MOIRÉ FILMS

Productora de ficció en el sentit més ampli del mot. Crea i desenvolupa sèries de televisió, obres de

teatre i webseries.

En Marc Crehuet va fundar Moiré Films l‟any 2012 per a la producció de la segona temporada de la sèrie

„Pop ràpid’ (Canal 33 - TV3) i des d‟aleshores, i a través de la productora, ha aixecat projectes per

Internet (“Aniversario”), Teatre (“El rei borni”), i altres peces per a la televisió („Político incorrecto‟ i

“Filtros”, pel programa „Torres y Reyes‟ de TVE).

Amb un equip de col·laboradors habituals de gran talent, tant a nivell artístic com tècnic, Moiré Films s‟ha

especialitzat en productes creatius, frescos i originals, que generalment s‟emmarquen en el gènere de la

comèdia.

La seva intenció de futur és seguir creixent i ampliant el seu marc d‟activitat, sempre dins del format de la

ficció, sigui quin sigui el context en el que vagi dirigida. El més important, al final, és explicar històries i

explicar-les bé.



LA PRODUCTORA: LASTOR MEDIA

Lastor Media (2008) neix amb la voluntat de ser un motor per donar llum a projectes de qualitat, amb

un valor artístic elevat i d'interès per al públic. Projectes que puguin esdevenir una porta per

a realitzadors joves i que permetin a la productora crear conjuntament amb ells. Actualment Lastor

Media compta amb un equip de tres socis (Tono Folguera, Danielle Schleif i Sergi Moreno) i dos

col·laboradors estables.

En els set anys de vida de la productora ha produït sis llargmetratges documentals i tres ficcions: “13

dies d’octubre”, “Les amigues de l’Àgata”, “10.000 km”, “69/78 prescrit”, “Ajoblanco”, “Bajarí”,

“Benvingut amb els teus”, “Entre el cel i la terra” i “Serrat i Sabina”. També han produït curtmetratges

de ficció i documentals. En el camp de la ficció destaca ”El Adiós,” de Clara Roquet.

Formen part de la producció de curtmetratge documentals ”Donde Nunca Pasa Nada” de Maialen

Sarasua, estrenat al Festival de Drets Humans de Sant Sebastià i al Zinebi Bilbao, i ”Pan, Trabajo

y Libertad” de Pilar Monsell, que es va estrenar a la secció oficial competitiva de curtmetratges

documentals del DocsLisboa 2012.

Actualment, Lastor Media es troba en fase de desenvolupament del segon llargmetratge de ficció de

Carlos Marques-Marcet, ”Don’t Fuck Around With Love”, la comèdia de Marcel Barrena ”Hasta luego

Lucas”, el documental cinematogràfic ”La Substància”, de Lluís Galter, i el documental ”Priorat: The

Magnificent Five”, de David Fernández de Castro.



LA PRODUCTORA: EL TERRAT

EL TERRAT és una de les productores d‟entreteniment de referència del país fundada l‟any 1989 amb 27 

anys de trajectòria en els quals ha produït més de 120 formats de televisió. 

EL TERRAT es caracteritza per crear i produir formats d‟entreteniment i ficció per qualsevol tipus de 

suport com televisió, cinema, internet o teatre, entre d‟altres. Continguts que sempre es fonamenten en 

l‟humor, la provocació i la singularitat.

Actualment, EL TERRAT produeix diversos formats per televisió i altres mitjans: “LATE MOTIV”, un late

night diari que s‟emet a #0 de Movistar+ dirigit i presentat per Andreu Buenafuente; “DIVENDRES”, un 

magazín diari a TV3; “NADIE SABE NADA” un espai radiofònic a la SER amb Andreu Buenafuente i 

Berto Romero .

En cinema, EL TERRAT ha coproduït diversos llargmetratges com “BARCELONA NIT D’ESTIU” (2013) 

dirigida per Dani de la Orden; la seqüela d‟aquesta, “BARCELONA NIT D’HIVERN” (2015) , “EL CULO 

DEL MUNDO” (2014) documental dirigit per Andreu Buenafuente; “SOMOS GENTE HONRADA” (2013), 

dirigida per Alejandro Marzoa; “COBARDES” (2008) i “TAPAS” (2005). En ficció televisiva destaca la 

sitcom “PLATS BRUTS” (1999-2002),; la sitcom “LO CARTANYÀ” (2005-2007) i la sèrie “PELOTAS” 

(2009-2010).

Al llarg de la seva trajectòria la productora ha estat guardonada amb nombrosos premis de prestigi en 

l‟àmbit nacional com els Premis Ondas, els de l‟Academia de la Televisión, els TP de Oro, entre altres. 

Mentre que en l’àmbit internacional EL TERRAT ha estat nominat en dues ocasions a un Rose d’Or i a un 

Emmy Award.



“EL REI BORNI” és una producció de Moiré Films, Lastor Media i El 

Terrat en coproducció ambTelevisió de Catalunya i la 

participació del ICEC.


