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Alexandra  
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com. M:  
Passeig de Gràcia (L2-L3-L4). Taquilla 
oberta cada dia, de 10 a 22 h. 

La asombrosa història de Mr. 
Snow Amb Antonio Díaz. Ds., 21 h. Dg., 
20.30 h. De 10 a 18 €. 

L’iŀlusionisme serveix de pretext per 
explicar, a la manera d’un fals 
documental en format teatral, una 
commovedora i fabulosa història: la vida 
del millor mag del món. Un espectacle ple 
d’humor, màgia, bona música i tendresa a 
càrrec d’Antonio Díaz.  

Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.almazen.
net. M:  Sant Antoni (L2). Taquilla oberta 
només els dies de funció una hora abans de 
l’espectacle. 

(!) Almasilenciosa Dv., 21 h. 5 €. 
Només divendres 30. 

Amb l’objectiu de trencar tota barrera 
de comunicació a l’escenari, de gaudir i 
aprendre l’art de la cultura dels sords, 
l’Almazen proposa un cicle d’espectacles 
en la llengua de signes catalana. Una 
oportunitat per admirar l’art fet per una 
cultura minoritària i minoritzada com és 
la cultura Sorda. Artistes sords i artistes 
oients comparteixen escenari. 

Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com. M:  Joanic (L4). Taquilla 
oberta a partir d’una hora abans de la funció. 
Anticipada: www.telentrada.com i 902 10 
12 12. Reserves al 93 351 82 31 o a info@
almeriateatre.com. 

El Pau i la Maria en concert Dir: 
Pep Garcia-Pascual. Amb Elia Corral i 
Albert Palomar. Dl., 21 h. 15 €. Fins al 30 
d’abril. 

Música i teatre es barregen per veure 
les peculiaritats i excentricitats del duo 
de folk-pop en català més exitòs de l’any... 
o això diuen ells. Un espectacle amb 
cançons d’Helena Miquel, Maria Rodés, 
IX! i Toni Xuclà entre altres. 

Invasió subtil i altres contes de 
Pere Calders. Dir: Víctor Alvaro. Amb 
Oriol Casals, Gemma Deusedas, Bealia 
Guerra, Tono Saló. De dc. a ds., 20 h. Dg., 

17 h. De 18 a 22 €. Fins al 19 d’abril.  
Una adaptació de l’obra de Pere 

Calders, un bon exemple per deixar-se 
conquerir, de manera subtil, pel fascinant 
món de Calders, un autèntic cronista de la 
veritat oculta, d’aquella que no és 
perceptible a tots els sentits, però que 
existeix. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.llantiol.
com. M:  Sant Antoni (L2). Taquilla oberta 
mitja hora abans que comenci la funció. 
Anticipada: www.llantiol.com. 

L’agència Dir: David Barceló i M. 
Eugènia Casanova. Amb David Barceló, 
M. Eugènia Casanova. Dt., 20.30 h. 10 €. 

Ens trobem en una agencia 
matrimonial, en una ciutat qualsevol, en 
l’època actual. Cinc homes i cinc dones 
contestaran a les mateixes preguntes, 
cadascun des de les seves perspectives i 
des de les seves necessitats. La parella 
que sortirà de l’agencia, la decidirà el 
propi públic, per tant cada final serà 
diferent en cada funció. 

Casino de l’Aliança del 
Poblenou 
(Rambla del Poblenou, 42). T. 93 225 28 14. 
www.casinoalianca.com. M:  Poblenou (L4) i 
Llacuna (L4). 

(!) 666 d’Yllana. Amb Fidel 
Fernández, Raúl Cano, Joe O’Curneen, 
Antonio de la Fuente. 21 h. De 18 a 22 €. 
Només dissabte 31. 

Els quatre actors d’Yllana fan aquí de 
presos sense pietat, esperant al corredor 
de la  mort, però també fan de carcellers, 
de dimonis i de tot allò que les  seves 
ments malaltes projecten durant el 
somni. Assistim a les  seves execucions, 
en totes les formes possibles (cadira 
elèctrica,  càmera de gas, forca, 
afusellament). Humor negre, macabre,  
escatològic, just per irritar els més 
acomodats i per a fer despertar  els menys 
conformistes. 

Cincómonos Espai d’Art 
(Consell de Cent, 283). T. 93 451 74 15 . 
www.cincomonos.org. M:  Passeig de Gràcia 
(L2-L3-L4) i Universitat (L1-L2). 

Divorciadas, evangélicas y 
vegetarianas de Gustavo Ott. Dir: 
Roberto Urbina. Amb Cristina Gutierrez, 
Noelia Lleixa i Jessica Casal Ruiz. Ds.,  
21 h. Dg., 19 h. De 10 a 18 €. 

Una comèdia sobre tres dones que 
lluiten per superar la crisi. Les relacions 
amoroses, la professió i la religió... 
revisen tots els aspectes de la vida, se’n 
riuen de tot i la seva alegria s’encomana. 

El torturador 
arrepentido de Carlos 
Salem. Dir: María Suanzes. 
Amb Marcos Frutos, Luicci 
Capone, Jorge Salinas, Luciano 
Cherone, Agustina Santinelli, 
Bianca Palmisano i 
Montserrat Ribadellas. Dv.,  
21 h. 18 €.  

Un torturador es penedeix? 
És capaç d’estimar, sent 
tendresa i ansietat com la resta 
de mortals? Julio i Jorge Luis 
són la mateixa persona amb 
vint anys de diferència i una 
venjança prorrogada durant 
molt de temps. Ambientada 
entre l’Argentina de 1979 i l’Espanya del 
2000, l’obra explora els trucs per 
sobreviure a la culpa i la ràbia. 

Mi madre, mi psicoanalista y yo 
de Jorge Salinas. Dir: Jorge Salinas. Amb 
Christian Salinas i Pablo Salinas. Ds.,  
 23 h. De 10 a 15 €. 

L’Escola de Teatre del Cincómonos 
presenta aquesta teràpia pública on es 
mesclen els deliris de dues dones, metge i 
pacient, una mare a la deriva en plena 
crisi (còmica) existencial. 

Círcol Maldà 
(Pi, 5, escala dreta, principal). T. 93 304 39 
99. www.circolmalda.org. M:  Liceu (L3) i 
Jaume I (L4). Taquilla oberta de dj. a ds., a 
partir de les 20 h. Dg., a partir de les 18 h. 

(!) Cantando bajo las balas 
d’Antonio  Álamo. Amb Adolfo 
Fernández i Mariano Marín. Dj., 20.30 h. 
Dv., ds., 21 h. Dg., 19 h (dijous 29 no hi ha 
funció). 20 € (dj., 15€). Fins a l’1 d’abril. 

‘Cantando bajo las balas’ narra, en 
primera persona, el primer acte oficial 
franquista de la història, que va tenir lloc 

el 12 d’octubre de 1936 al 
Paraninf  de la Universitat de 
Salamanca amb un gran 
absent, curiosament, el mateix 
Francisco Franco, qui no 
obstant va enviar-hi la seva 
dona en representació oficial. 

Oblideu-vos de 
nosaltres de Tadeusz 
Różewicz. Dir: Evelyn Arevalo. 
Amb Arnau Pui, Mirei 
Sanmartin i Evelyn Arevalo. 
Dt. i dc., 21 h. 15 €. Del 3 al 25 
d’abril. 

La guerra és l’element en 
comú dels tres personatges 
d’‘Oblideu-vos de nosaltres’. Ell 

l’ha viscuda i és un supervivent amb totes 
les lletres; ella no l’ha patit; i Maria la va 
sobreviure però no ha aconseguit tirar 
endavant. La història d’aquests 
personatges fragmentats també és la 
història d’una Europa trencada a la fi de 
la Segona Guerra Mundial, inspirada en 

Cartellera
Si hi vols incloure una activitat:  

El criteri de Time Out per a la llista 
següent és completament independent.
La inclusió de la informació en els 
llistats és gratuïta però Time Out en farà 
la tria i els comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les dades: 
www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista: 
Aquesta llista inclou, ordenades 
alfabèticament, les sales de teatre de 
Barcelona i la primera corona 
metropolitana amb la seva programació 
corresponent. La secció “Teatre” recull 
el teatre, el circ, l’òpera representada i 
altres propostes escèniques. A la llista 
s’utilitzen els següents símbols:

 Obra especialment recomanada
GRATIS Funció amb entrada lliure
NOU Estrena de la setmana
(!) Últims dies

Arran de la convocatòria de vaga general 
prevista per al dijous 29 de març, els actes 
previstos per aquest dia poden patir 
modificacions.

Teatre Gaudí  
Sense data de comiat
 
Ever Blanchet ens diu que ha escrit 
una història d’amor. Gens 
convencional, esclar, perquè David 
i Sara van descobrir els plaers del 
sexe quan eren molt jovenets i per 
una circumstància familiar que no 
els desvetllaré per si van a veure-la. 
L’autor explica la història 
d’aquesta relació com un gran 
flashback des de la residència d’avis 
a on viu la parella en l’actualitat 
fins a aquell dia en què David es va 
ficar sota els llençols de Sara allà 
pels volts dels anys 50, en l’època 
del camió Pegaso. 

Vuit escenes reflectides en les 
trobades en una estació, un 
aeroport, un pícnic... dels amants al 
llarg de dues vides que han seguit 
la seva dinàmica. Ella, amb una 
amiga de l’ànima de tots dos,  i ell 
amb diverses dones i un fill. Cada 
escena és un reencontre que vol 
donar continuïtat a un amor 
prohibit, impossible, i amb els que 
l’autor va subministrant no sols 
informació de cadascun dels 
protagonistes sinó explicant 
petites anècdotes lligades 
freqüentment a la pràctica d’un 
sexe més joganer que passional. 
Més que una història d’amor de 
caire sentimental, la relació de Sara 
i David és la d’una dependència 
que es manifesta en les relacions 
sexuals. Es troben per follar. 

Blanchet fa lliscar amb fluïdesa 
un text sense relleus importants i 
els dos intèrprets, Maria Clausó i 
Xavi Casan, són els que han d’anar 
rejovenint-se sense altres canvis 
físics que els del vestuari o el 
pentinat. Una feina prou ben 
acabada i dirigida amb cura per 
Oscar Molina que li treu tot el suc 
possible a la peça. –Santi Fondevila

David y Sara
Dos germans que s’estimen.

Time Out Barcelona 
al teu iPhone 

Descarrega’t l’app a  
www.timeout.cat

Arreu
A tot el país

Parlour song     
Reus/Teatre Bartrina   
El dramaturg anglès Jez 
Butterworth descobreix la 
bogeria que s’amaga sota la 
societat del benestar.    

De divendres a diumenge 

Qui té por...    
Manresa/Kursaal     
Odi, violència i humor negre 
d’un clàssic, Albee, interpretat 
de forma magistral per Pere 
Arquillué i Emma Vilarasau.   

Dissabte i diumenge   


