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

NOU Game Over Dir: Jaume Giró. 
Amb Gara Roda/Raquel Avellan/ Berta 
Adell i Marc Gomez/ Marc Flynn. Game 
Over´s Band: Gabi Pérez, Víctor 
Pecanins, Marc Fort Canal/Jonathan 
Argüelles i Joan Comaposada. De dc. a 
ds., 20 h. Dg., 17 h. Prèvies 1, 2 i 3 de 
febrer. Estrena 4 de febrer, 20 h. De 18 a 
20 € (Prèvies 15 €). A partir del 6 de 
febrer. 

A dos joves els uneix una forta 
relació d’amistat. Els dos acaben de 
sortir de relacions amoroses tortuoses 
i no tenen cap ganes de tenir-ne 
d’altres. Tot canvia quan queden per 
estudiar estadística. 

 Over the moon. La vida amb 
les notes de Jonathan Larson de 
David Pintó i Xavi Torras. Dir: Xavi 
Torras i David Pintó. Amb Víctor 
Estévez, Elena Gadel, Ivan Labanda, 
Patrícia Paisal i Xavier Torras (piano). 
De dj. a ds., 22 h. Dg., 20 h. De 18 a  
22 €. Fins al 24 de febrer. 

Espectacle musical creat a partir de 
l’obra del compositor i dramaturg 
Jonathan Larson. Cinc intèrprets 
acompanyats d’un piano arriben a 
l’essència del compositor amb cançons 
que fan qüestionar-nos qui som i què 
busquem, i que s’endinsa en l’univers 
sonor del pop/rock de l’autor, a partir 
d’obres tan conegudes i representades 
com ‘Rent’ i ‘Tick, tick boom!

Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 
54 . www.anticteatre.com. . 

(!) Lucy Pussy Live de Diana 
Gadish. De dj. a ds., 21 h. Dg., 20 h. 6 €. 
Fins 3 de febrer. 

‘Lucy Pussy Live’ és un treball que 
engloba la dansa i el clown. L’estètica 
de cabaret, cafè-teatre i ‘vodeville’ és 
utilitzada com a estereotip 
d’entreteniment. Però el típic espectacle 
d’entreteniment no es materialitza: 
Lucy Pussy, la protagonista, no és 
capaç d’entretenir el seu públic. 

Artèria Paral·lel 
(Av. Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. 
www.arteria.com.  

No vengas solo Amb Anthony 
Blake. Dc. i dj., 20.30 h. Dv. i ds., 18.30 i 

21.30 h. Dg., 18.30 h. De 27 a 32 €. A 
partir del 16 de gener. 

Tens por? Estàs convençut de les 
teves debilitats? El mentalista i 
iŀlusionista converteix el teatre en 
l’epicentre d’activitat i els espectadors 
en protagonistes. Blake adverteix: no 
assisteixis sol a la funció. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.
llantiol.com.  

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

Ens trobem en una agència 
matrimonial, en una ciutat qualsevol. 
Cinc homes i cinc dones contestaran les 
mateixes preguntes, cadascú des de les 
seves perspectives i des de les seves 
necessitats.  

Las Maris Amb Javier Álvarez i 
Nieves Arilla. Dv., 21 h. 12 €. 

Espectacle heterodox, on es barreja 
música, teatre, cabaret, l’humor i la 
complicitat amb el públic. 

No entiendo lo que me dices 
Dir: Bernat Muñoz. Amb Bernat 
Muñoz, Karen Gutiérrez, Alba Nortes, 
Edgar Manjarrés, Tanit Salvadó. Dj., 
21 h. 15 €. 

Espectacle ple de fòbies, un gos, una 
actriu porno, un quadre, pastilles, una 
discoteca, una ex, i molts nervis. 

Centre Comercial Las 
Arenas 
(Gran Vía, 373-385). www.
arenasdebarcelona.com.  

Sé infiel y no mires con quien 
Amb Jesús Cisneros, Antonio Vico, 
Darío Paso, Aitor Legairdón, Yolanda 
Arestegui, Isabel Gaudí, Encarna 
Gómez, Marta Flich i Cristina Peña. Dt. 
i dc., 20.30 h. Dv., 22 h. Dg., 19 h. Dj., 
20.30 h (No hi ha funció 1 i 7 de febrer). 
Fins al 10 de febrer. 

L’exitosa comèdia anglesa de John 
Chapman i Ray Cooney està centrada 
en els embolics i les situacions xocants 
de nou personatges, i segueix 
demostrant que el vodevil no ha passat 
de moda i que el teatre comercial té el 
seu gran públic. 

Círcol Maldà 
(Pi, 5, escala dreta, principal). T. 93 
304 39 99. www.circolmalda.org.  

Senzillament complicat de 
Thomas Bernhard (traducció d’ Anna 
Soler Horta). Dir: Moisès Maicas. Amb 
Josep Minguell, Lua Amat/Gina 
Junyent. De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. De 
17 a 22 €. Fins al 17 de febrer. 

Vegeu crítica a la pàg. 57. 

Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

Grease. El Musical de Warren 
Casey i Jim Jacobs. Dir: Coco Comín. 
Amb Edurne, Jordi Coll, Manuela 
Nieto, Ivan Santos, Teresa Belzo, David 

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

Ferran Madico feia molt de 
temps que tenia la mosca al 
nas. Un bitxo amb noms i 
cognoms: Henrik Ibsen. Volia 
fer-ne una obra, però, per una 
cosa o una altra, no podia. Ara, 
finalment, s’hi ha llançat, i amb 
una peça, Quan despertem 
d’entre els morts, que no s’ha 
fet mai a casa nostra. El TNC li 
ha obert la porta per dirigir-la.

Per què hem d’anar a veure-la? 
Per dues raons: perquè és un 
gran text i perquè els 
espectadors s’ho poden passar 
molt bé. Crec que hem fet un 
gran espectacle: hi ha 
entreteniment, reflexió i 
intentem oferir el que és 
l’essència del teatre: la vida.
Tot i el títol, no es tracta d’una 
obra gens fosca, oi? 
Per muntar-la, m’he basat molt 
en el ‘quan’ del títol. Ibsen ens 
explica un viatge, amb una sèrie 
de personatges que fan un 
recorregut vital fins al final de 
l’obra. Són gent del tot o res. Per 
això és una obra molt 
contemporània, perquè els 
personatges intenten donar un 
sentit a les seves vides. 
Busquen la felicitat.
És el teu primer Ibsen. Per què 
has trigat tant? 
Feia anys que hi anava al 
darrere, però sempre passava 
alguna cosa. Aquests últims 
anys, a més, s’ha fet molt: Casa 
de nines, Hedda Gabler, Peer 
Gynt, Solness, El petit Eiolf... I jo 

he fet Pinter, Miller, Mamet, que 
són tots deixebles del pare, 
d’Ibsen, el fundador de la 
dramatúrgia contemporània.
Què hi ha a Quan despertem 
d’entre els morts de les seves 
obres més famoses? 
Com que és l’última obra que va 
escriure, és un resum de la seva 
carrera i, alhora, la barreja dels 
seus estils: és simbolista, 
realista i èpica. I això ja m’anava 
bé. Com que he trigat tant a fer 
un Ibsen, poso tots els Ibsen en 
una mateixa obra.
El dramaturg noruec és un gran 
constructor de protagonistes. 
Com són aquí? 
Ibsen, de fet, va escriure unes 
obres que són un gran monòleg. 
I en aquest cas estem parlant 
del recorregut vital d’ Arnold 
Rubek, un escultor. Ell és al mig 
de dues dones: la Maia, que és 
una mena de Nora (Casa de 
nines), una dona súper 
moderna, aclaparadora; i la 
Irena, una exmodel que el va 
acompanyar en el viatge místic 
de la creació. També és 
important la figura d’Ulfheim, el 
caçador.
Com els tracta,als 
personatges? 
Ibsen sempre els empeny, i 
intenta reflectir els seus actes. 
Sempre diu que la felicitat i la 
desgràcia són fruit dels nostres 
actes. I Rubek és una mica com 
Èdip, que, tot buscant el seu 
pare, es troba a ell mateix. 
–Andreu Gomila
  
QUAN DESPERTEM D’ENTRE 
ELS MORTS 
Teatre Nacional. Del 7 de febrer al 
17 de març

 La rèplica 
Ferran Madico

El títol de l’obra no mola, però no ens la perdrem.
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DESCARREGA’T GRATIS 
L’APP DE TIME OUT BARCELONA! 

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  

IPHONE!


