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Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.
almazen.net.  

El circo del emperador Dir: 
Felipe Cabezas. Amb Companyia La 
Bitácora. Dc., 21 h. 12 €. 

Tragicomèdia física de la Cía. La 
Bitácora, que narra la vida i la mort de 
Landa, una misteriosa dona que cau en 
les xarxes del circ, iniciant un viatge 
a l’interior que la portarà a descobrir la 
pallassa que viu dins seu. L’obra està 
dirigida per Felipe Cabezas, actor i 
dramaturg especialista en commedia 
dell´arte. 

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

NOU Com dir-ho? de Josep Maria 
Benet i Jornet. Dir: Xavier Albertí. Amb 
Jordi Boixaderas, Clàudia Benito. De 
dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h (Prèvies 1, 2 i 3 
de març). De 20 a 22 € (prèvies 15€). A 
partir del 6 de març. 

Vegeu obertura a la pàg.  
 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 31 de març. 

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. 

BARTS (Barcelona Arts 
on Stage) 
(Av. Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. 
www.barts.es.  

(!) Cirque Eoloh! De dl. a dj.,  
20.30 h. Dv., 19 i 22 h. Ds., 12.30, 18 i 
21 h. Dg., 12.30 h. De 21 a 38 €. Fins al 
5 de març. 

Un circ que va més enllà del que és 
convencional: un regal per als sentits 
amb coreografies aèries, efectes 
especials de neu, aigua, foc i vent i 
grans projeccions de vídeo. L’elenc és 
una petita Torre de Babel en la qual hi 
conviuen artistes d’arreu del món 
formats a les millors companyies. 

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 €. Fins al 8 
de març. 

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

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. 

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

La signatura 400 de Sophie Divry. 
Dir: Joan Peris. Amb Lluïsa Mallol, 
Joan Gibert. De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
De 17 a 22 €. Fins al 10 de març. 

Breu monòleg que manté una 
bibliotecària anònima amb algú que 
s’ha quedat tota la nit tancat a la 
biblioteca de la petita ciutat francesa on 
treballa i, mentre ella ordena els llibres i 
prepara la sala de lectura abans d’obrir-
la al públic, li ofereix els seus 
pensaments i sentiments al voltant 
dels llibres i la biblioteca i el malestar 
de la cultura, entre d’altres.  

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 
Moreno, Esther Peñas, Didac Flores, 
Desiree Moreno, Bernat Roig, Diana 
Roig, Ariadna de Robles. De dt. a dj., 20 
h. Dv. i ds., 18 i 21.30 h. Dg., 17 h. De 
28 a 98 €. 

Brillantina, tupés, xupes de cuir i 
jaquetes d’institut, nenes maques i 
rebels i nens dolents. La colla de Rydell, 
encapçalats per Sandy i Danny, vieun el 
darrer any a l’institut; amb històries 
d’amors, desamors, curses i gasolina.  

El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). www.elmolinobcn.com. 

El Molino aixeca l’ànim De dj. a 
dg., 18.30 h. 35 €. 

Espectacle de producció pròpia on 
l’humor i la interacció amb el públic són 
els protagonistes. I ningú millor per 
representar-ho que Merche Mar. 

El Molino Burlesque Fever De 
dj. a ds., 21.30 h. 35 €. 

El burlesque torna a El Molino de la 
mà de la companyia estable del teatre 
amb un espectacle on l’estètica de la 
cotilla i de la lliga, del vermell i el negre, 
del transformisme i la sensualitat, 
estan més presents que mai. 

Guasch Teatre 
(Aragó, 140). T. 93 451 34 62. www.
guaschteatre.com.  

En la ardiente oscuridad 
d’Antonio Buero Vallejo. Dir: Jaume 
Nadal. Amb Emma Roselló, Lluís 
València, Eva Vañadas, Laura 
Carbonell, Sergi Manel Alonso, Ester 
Izquierdo, Héctor Molina, César Rojas, 
Manuel Solàs/Jaume Nadal, Enric 
Cervera, Anna Diogène. Dv. i ds., 21 h. 
Dg., 19 h. 24 €. Fins al 10 de març. 

Un noi cec de naixement, que es veu 
obligat a ingressar en una institució 
d’invidents, regentada per Don Pablo. 
Allà es troba amb un grup de cecs, 
aparentment feliços, als quals contagia 
la seva sensació de desgràcia per la 
pèrdua de la vista. 

La Pedrera 
(Provença, 261-265). T. 902 400 973. 
www.lapedrera.com.  

(!) El rei de la soledat de Xavier 
Bobés. Amb Xavier Bobés. Dj., 20.30 h. 
6 €. Només dijous 28 de febrer. 

Espectacle de teatre visual que 
presenta un univers ple d’amagatalls, 

Cartellera

Teatre Poliorama. Fins al 17 de 
març
 
La Maite i la Loures, Míriam Iscla 
i Cristina Cervià, són dues mares 
granadetes. Superen la 
quarentena i tenen fills petits. 
Estan assegudes en un banc d’un 
parc i es veuen gairebé cada dia. 
La Maite és policia local i la 
Lourdes, mestressa de casa. 
L’una tracta l’Arnau, el nen, a 
crist. L’altra té cura de 
l’Armengol amb suavitat 
(excessiva?). L’una és excèntrica, 
fogosa. L’altra és tímida, púdica. 
Però són dues dones que intenten 
sobreviure al món d’avui amb 
armes diferents i que ens fan 
passar una molt bona estona. 

Pere Riera ha construït una 
comèdia amb un punt 
d’irreverència molt saludable, un 
punt trash que ens ve molt de gust 
escoltar quan sembla que la 
comèdia catalana hagi de girar al 
voltant de la tieta i la iaia, el nen 

trapella, l’obrer gandul i 
l’empresari cabró. Riera, que va 
construir aquesta peça en el I 
Torneig de Dramatúrgia del 
Festival Temporada Alta, prova 
que pot agafar un gènere i 
estripar-lo, estirar-lo, capgirar-lo, 
malgirbar-lo, i guanyar molts 
punts. Sí, no hi ha res sagrat en un 
escenari. Ni tan sols la maternitat.

Red Pontiac és una gran 
comèdia que està en boníssimes 
mans gràcies a la interpretació  
d’Iscla i Cervià. Unes altres 
actrius podrien haver tirat per 
una altra banda l’obra i fracassar. 
Perquè no estem davant d’una 
comèdia que vol fer riure, sinó 
davant d’una obra de teatre que 
ens mostra el culdesac en el qual 
es troben moltes persones. La 
Maite vol rebel·lar-se, enviar-ho 
tot a fer punyetes. I es passa. La 
Lourdes no té ovaris per canviar 
la seva vida quieta i limitada. A 
més, no vol fer-ho. Cap no té raó. I 
totes dues en tenen. Perquè 
“aquest món ni gira rodó ni hi 
girarà”.  –A.Gomila

Sala Beckett. Fins al 3 de març
 
Pere Riera és un dels autors més 
brillants en la construcció 
d’estructures dramàtiques 
mitjançant uns diàlegs que 
mantenen la tensió de l’espectacle  
i l’atenció de l’espectador. Va 
quedar ben clar a Desclassificats. 
A El don de las sirenas tot és una 
mica més confús. Es tracta d’una 
obra sobre l’amor,  el desamor, la 
solitud, la parella, l’amistat i fins i 
tot l’homosexualitat (massa 
coses) escrita per encàrrec de la 
Sala Trono. Una obra amb unitat 
de temps i espai. El saló de la casa 
d’una parella d’argentins que han 
decidit (ell, concretament) venir a 
Barcelona, probablement per 
superar una crisis larvada entre 
ells; l’amic de l’ànima, Carles, 
corresponsal de guerra que ha 
vingut a sopar  i els anuncia que 
l’han d’operar del cor i una veïna 
d’estrany comportament.

Caldria preguntar-se si l’obra 
és un drama o una comèdia. Ni 
l’autor, que planteja una situació 
prou dramàtica amb “bromes” un 
tant convencionals, ni el director, 

Nelson Valente, sembla que hagin 
decidit del tot cap a on tirar la 
funció, de manera que aquesta 
circula a sotragades resultant un 
tant reiterativa no sols per la 
metralladora oral de Bettina 
(Mariela Roa) autèntic motor de la 
funció, sinó per uns diàlegs que 
s’estanquen i pel confús joc 
d’ambigüitat que Riera proposa. 
Quan després d’una hora, Carles 
(Joan Negrié) li pregunta a l’amic 
per què es va dedicar al 
periodisme quedem 
desconcertats.  El tema no 
aportarà res i allargarà 
inútilment l’obra. –S. Fondevila

Red Pontiac

El don de las sirenas

Massa teca per tan poc pa.


