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

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. De 18 a 20 €. 

Dos joves, a qui els uneix una forta 
relació d’amistat, acaben de sortir de 
relacions amoroses tortuoses i no tenen 
cap ganes de tenir-ne d’altres. Tot 
canvia quan queden per estudiar 
estadística i acaben passant la barrera 
de l’amistat. 

 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 d’aquest compositor amb 
cançons que fan qüestionar-nos qui 
som i què busquem. 

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

(!) Risc Dir: Piero Steiner. Amb 
Miner Montell, Nathalie Ravitlch. De dj. 
a ds., 21 h. Dg., 20 h. 6 €. Fins al 10 de 
febrer. 

Un casament amb indis, vaquers, i 
una orquestra. Un enllaç al qual 
responen que sí i després el defugen. On 
és l’equilibri d’aquests personatges que 
retornen a la tranquil·litat només quan 
són a casa?  

Auditori de Cornellà 
(Albert Einstein, 51).  Cornellà de 
Llobregat. T. 93 474 02 02. www.
auditoricornella.com. 

(!) La loba de Lillian Hellman 
(versió d’Ernesto Caballero). Dir: 
Gerardo Vera. Amb Nuria Espert, 
Hector Colomé, Carme Conesa, Ricardo 
Joven, Paco Lahoz, Markos Marín, 
Jeannine Mestre, Víctor Valverde, 
Ileana Wilson. Dg., 19 h. De 21 a 25 €. 
Només diumenge 10. 

 ‘La loba’, és una dona sense 
escrúpols, ambiciosa i ressentida 
interpretada per Núria Espert, 
protagonista d’una obra que ens fa 
reviure les experiències d’una nissaga 
disposada a escalar posicions socials a 
costa de l’explotació de la raça negra. 

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.  

Cartellera

Sota la batuta de Pau Miró, els 
monstres de l’escena, Carles 
Flavià i Jaume Sisa, pugen a la 
sala Leopoldo Fregoli de La 
Seca per explicar-nos una 
història. Bé, la història d’una 
història. Que ho expliqui en 
Flavià.

Qui ha escrit l’obra?
Tots dos, en Sisa i jo. Vam 
començar cap a l’octubre del 
2009: ens vam asseure i vam 
començar a parlar de coses. 
Després, a casa, jo transcrivia el 
que havíem dit. Perquè en Sisa 
no sap d’ordinadors. 
I de què parleu, en l’obra?
En Sisa és en Sisa i jo sóc jo. No 
és que un sigui un taxista i l’altre 
un altre. Hi ha alguna escena, sí, 
una mica de ficció. Però volíem 
que l’obra tingués un cert 
contingut, missatge. Tot fa riure, 
esclar, però parlem de coses 
serioses.
No expliqueu acudits?
No en sabem explicar, almenys 
jo. Parlem de l’existència, sense 
voler ser nostàlgics. El punt de 
vista és còmic i distant. De fet, 
és com si fes un monòleg amb 
un altre. Estic una mica cansat 
de parlar sol, i em venia de gust 
fer una obra de teatre, sobretot 
amb en Sisa. I aquí expliquem 
què ha passat durant aquests 
tres anys, des que vam escriure 
l’obra... He de dir que els retards 
en l’estrena, ens han anat bé...

S’ha retardat molt?
Cap dels dos no som milionaris, 
però no ens venia d’aquí. I jo vull 
anar a llocs on m’estimin.
Improviseu?
El text està fixat. No ens 
inventem res, ja que està fet de 
tal manera que si te’n vas de la 
morcilla, la cosa s’embruta.
Quina importància té la 
direcció de Pau Miró? No deu 
ser fàcil dirigir dos actors que 
han escrit un text.
En Pau és l’única persona que 
m’ha donat un paper (Girafes). 
Fer un monòleg no és el mateix 
que fer teatre. El teatre és parlar 
amb un altre, esperar... Si 
m’equivoco, quan faig un 
monòleg, és igual, perquè 
només me n’adono jo. Hem 

treballat des de la improvisació: 
ens ha deixat fer i s’ha quedat 
amb les escenes que més li han 
agradat. 
Crec que teniu molt bona 
relació, en Pau i tu.
El vaig conèixer quan va fer 
Singapur, una obra que em va fer 
molta gràcia. A la Beckett era 
l’únic que reia. Té molt talent.
T’hauria agradat fer Els 
jugadors?
Per tarannà, caràcter, edat, sí. 
Però jo faig cas d’una frase que 
un dia em va dir Boris Ruiz: “No 
diguis que ets actor, sinó que fas 
d’actor”.  –A. Gomila
  
TAN BÉ QUE ANÀVEM
La Seca. Del 14 de febrer al 14 
de març

 La rèplica 
Carles Flavià

No és un actor, fa d’actor.

La Seca  
Fins al 10 de febrer
 
Un vodevil amb música és el més 
semblant que hi ha a l’opereta. 
La partida o còctel de gambes 
d’Albert Mestres és el més 
semblant a l’opereta que ara 
ocupa la cartellera barcelonina. 
En la seva versió iconoclasta, 
libèrrima, desenfada, 
anticonvencional. Una aparent 
comèdia d’embolics i carambola 
múltiple d’infidelitats infiltrada 
per cançons tunejades i un 
estrany triangle metafísic els 
vèrtexs del qual són Catalunya, 

Holanda i Àfrica. El centre 
d’aquest conflicte està ocupat 
per un paio –arquitecte sense 
obra–immers en una profunda 
crisi de parella i d’identitat. Un 
subjecte que anirà perdent el 
nord, el treball, la companya, les 
i els amants –passats, presents i 
futurs–, els amics i la seva 
autoestima, individual i 
col·lectiva.

Una comèdia sobre 
l’enfonsament d’un castell de 
cartes que usa els tòpics del 
vodevil per jugar a través del 
llenguatge amb el conscient i 
l’inconscient. Aires de cabaret 
intel·lectual dels anys 30 i el seu 
desinhibit ús de les paraules. 

Una subtil estratagema de 
l’autor i el director (Marc 
Chornet) perquè el públic es 
distregui amb les aventures 
sexuals dels personatges 
mentre explota el cançoner 
popular català amb lletres que 
col·loquen de nou els Pirineus 
com a frontera de la civilització. 
Com si el protagonista volgués 
ser holandès –els sona– i el 
Pepito Grillo cantador li 
recordés constantment que 
potser es troba més a prop de 
l’Àfrica.

Un acord subversiu de la 
versió oficial que és el més 
estimulant d’aquest amè 
espectacle. –J.C. Olivares

La partida o còctel de gambes


