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Teatre
Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com. M:  Joanic (L4).  

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 (No hi ha funció dc. 12 de setembre). 
De 20 a 24,30 €. A partir del 5 de 
setembre. 

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. 

Atrium de Viladecans 
(Av. de Josep Tarradellas, s/n).  Viladecans. T. 
93 659 41 60. www.atriumviladecans.com.  

Concha (Yo lo que quiero es 
bailar) de Juan Carlos Rubio  i relat oral 
de Concha Velasco). Dir: Josep Maria Pou. 
Amb Concha Velasco. Dg., 19 h. 22 €. 
Només el 9 de setembre. 

50 anys de professió es diuen ràpid. 
Concha Velasco ha cantat, ha interpretat 
davant les càmeres a la tele i al cinema, 
s’ha transformat sobre l’escenari... Una 
reflexió de la seva carrera amb el seu 
públic, un repàs pels èxits i els fracassos 
d’‘Una chica ye-ye’ que el que vol és 
ballar. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.llantiol.
com. M:  Liceu (L3) i Sant Antoni (L2).  

Hablemos a calzón quitado de 
Guillermo Gentile. Amb Vicenç Gomis, 
Christian Talavera i Martin Serna. Dv., 
21 h. 10 €. 

Un pare més bo que un tros de pa, un 
ximple que és més llest que la gana, un 
revolucionari que parla de dignitat i de 
moral i un transvestit que roba als 
taxistes. Aquests són alguns dels 
personatges que apareixen en aquest 
muntatge que arrenca quan Martín, un 
jove llicenciat en filosofia, arriba a casa 
del seu progenitor. J.M.S. 

No entiendo lo que me dices Dir: 
Bernat Muñoz. Amb Bernat Muñoz, 

Karen Gutiérrez, Alba Nortes, Edgar 
Manjarrés, Tanit Salvadó. Dj., 22 h. 6 €. 

Després de la comèdia ‘El diván’, la 
jove comanyia Kamaleonik torna al 
Llantiol amb un esbojarrat espectacle ple 
de fòbies, un gos, una actriu porno, un 
quadre, pastilles, una discoteca, una ex, i 
molts nervis. 

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

Els preus de les entrades es poden veure 
afectats per la pujada de l’IVA. 

Pep Pla sap que també serà enviat a Naraiama.

Amb Albert Boronat, el director 
porta a La Seca un dels grans 
èxits del Festival de Grec passat, 
Zero, una reflexió sobre la vellesa 
aixecada a partir 
d’improvisacions i amb el Japó 
com a referent.

Per què una obra sobre els avis? 
Perquè sabem que tots acabarem 
igual. Els avis són l’essència de la 
vida, la síntesis de tot el que hem 
viscut. I, normalment, els joves 
els escoltem amb prepotència, i 
oblidem que a aquell avi que li 
cauen les miques mentre dina, ha  
fet grans coses. 
Per explicar la vostra història, 
tanmateix, heu marxat al Japó. 
Hem treballat a partir d’una 
pel·lícula que ens va impactar 
molt, La balada de Naraiama, de 
Shôhei Imamura: al Japó 
medieval, per temes de producció, 
els fills portaven els vells a una 
muntanya i els deixaven morir. 
¿I com connecteu això amb 
l’actualitat? 
Amb unes declaracions dels Fons 
Monetari Internacional que vam 
trobar i que deien que els vells 
vivien massa. Era una estudi que 
afirmava que la nostra societat, 
amb tants vells, seria insostenible 
d’aquí a 25 anys. Fugint de 
Naraiama hem arribat a 
Naraiama. L’economia va per 
aquí: si no produeixes, no vals res. 
¿La solució, doncs, és portar els 
vells a Naraiama? 
Zero, de fet, és el no-lloc on 
metafòricament posem els vells 
per acabar amb ells. Què són, si 
no, les residències? Hi mengen i 
hi dormen, tot esperant la mort. 

És una obra molt dura... 
Sí, però també hi ha moments de 
relaxació, més d’humor, tot i que 
una mica salvatge. Hi ha una 
escena, per exemple, amb un 
concurs de televisió per matar 
avis. Els joves ho han d’intentar 
tot i la solució més bona sempre 
és Naraiama: guanyes dos bitllets 
d’anada al Japó, i un de tornada... 
Segurament, qui es va inventar 
això de Naraiama era un paio jove 
que va oblidar que a ell també el 
portarien a la muntanya. 
Heu treballat d’una manera 
diferent, a partir 
d’improvisacions. Com ho heu 
fet? 
Albert Boronat va escriure un text 
i, a partir d’aquí, el van 
transformar. Són tres actors joves 
i tres de grans. El primer mes vam 
treballar amb els joves: van 
improvisar els seus papers i els 
dels vells. Després la gent gran va 
venir, va veure el que havíem fet i 
vam començar a crear el xou final 
a través dels seus records. Al 
final, ha quedat el 20% de tot el 
que vam fer. I vam apostar per fer 
un espectacle més poètic que 
naturalista, tot eliminant la 
majoria de les vivències reals. 
Tu ets actor i director. T’ha 
engrescat crear un espectacle 
des de zero? 
És dificilíssim això del full en blanc. 
És molt engrescador i excitant, 
perquè pots fer-ho tot. A més, els 
altres textos, els fixats, els trobava 
massa fàcils de posar en 
escena... Ara mateix estic 
preparant un altre espectacle per 
al festival TNT de Terrassa amb la 
ballarina Marta Carrasco i el xef 
Artur Martínez. –Andreu Gomila
  
ZERO
La Seca-Espai Brossa
Del 13 al 23 de setembre

 La rèplica 
Pep Pla

DESCARREGA’T GRATIS 
L’APP DE TIME OUT BARCELONA! 

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  

IPHONE!

Ens agrada
El millor de la setmana

1Dios menguante 
La Villarroel

Últims dies per gaudir d’un 
dels hits de la companyia Mar 
Gómez. Imprescindible. 

 Fins al diumenge 9

2Alivin Ailey American 
Dance Theatre  

Gran Teatre del Liceu
La gran companyia 
afroamericana emociona i 
enlluerna.  Del 13 al 15

3Zero  
La Seca

Pep Pla recupera un magnífic 
treball sobre la senectud, èxit 
de l’últim festival Grec.  Del 
13 al 23 

4Campanades de boda 
Teatre Tívoli

La Cubana us demana que els 
contracteu en cas de casori 
imminent.  De dt. a dg.

588 infinits Ruqueria 
Querubí

Si sou massa joves per conèixer 
Arnau Vilardebò, ja podeu córrer 
cap a Gràcia.  Ds. i dg. 


