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Alexandra 5 salas 
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 
05 03. www.cinesalexandra.blogspot.
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. Dg., 
18.30 h. De 15 a 22 €. 17 i 24 de març i 
14 i 21 d’abril. 

Comèdia musical que explica la 
història de dos joves, a qui els uneix una 
forta relació d’amistat. Ambdós 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. 

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

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. De 20 a 22 €. 

Plou a bots i barrals, i dues persones, 
un home de maduresa avançada i una 
noia en la primera joventut, s’enfronten 
sense saber ben bé per què. Plou a bots i 
barrals. Com dir què està passant sota 
la pluja? 

 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. 

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

Antic Teatre cabaret: El 
desplume d’Eduardo Gión. Amb 
Victor Guerrero, Christine, Adrià 
García Pau, Israel Samso, i altres. Dc., 
21 h. 10 €. Últim dimecres de mes. 

Un cop al mes, l’Antic Teatre Cabaret 
proposarà un recorregut per l’autèntic 
cabaret dels 70, pels seus locals, els 
seus artistes i el seu ambient canalla. 
Més que una obra de teatre, l’Antic 
Teatre Cabaret serà una festa, un tribut 
i un homenatge a tots aquells que van 
lluitar per donar color a una Barcelona 
gris i asfixiada.  

(!) Unmistakable Bodies Vol. I 
de Cecilia Vallejos. Ds., 21 h. Dg., 20 h.  
6 € . Només 23 i 24 de març. 

Dues persones en escena fan un 
llistat de records clau de les seves vides 
amb dates i frases curtes en targetes de 
paper. Utilitzant referències explícites, 
cada una exposa un arxiu de dades que 
evoca circumstàncies de forma 
instantània. L’espectador llegeix cada 
targeta com a títols projectats a gran 
escala sobre una pantalla de l’escenari. 
Les dos retrospectives avancen 
paral·lelament  comparant dades de 
llocs i moments aïllats de forma 
seqüencial. 

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

(!) Enrique VIII de William 
Shakespeare. Dir: Ernesto  Arias. Amb 
Fernando Gil, Elena González, Jesús 
Fuente, Rodrigo Arribas, Alejandro 
Saá, Daniel Moreno, Oscar de la 
Fuente, Alejandra Mayo, Bruno 
Ciorda, Julio Hidalgo, Jesús Teyssiere, 
Sara Moraleda, Asier Tartás Landera, 
Diego Santos. Dc. i dj., 20.30 h. Dv.,  
21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 19 h. De 18 a 
23 €. Fins al 24 de març. 

‘Enrique VIII’, l’últim projecte de la 
companyia Rakata, arribar al nostre 
país després de la seva exitosa 
exhibició al Shakespeare s Globe 
Theatre de Londres. L’obra 
de Shakespeare fa el retrat d’un rei a qui 
el seu caràcter apassionat i polític va 
provocar l’allunyament de Roma i la 
creació de l’esglèsia Anglicana, a més 
d’un constant joc de poder i domini 
europeu per part de les diferents 
potències com Espanya, França o 
Alemanya. 

Biblioteca de Catalunya 
(Hospital, 56). T. 93 270 23 00. www.
bnc.cat.  

Cyrano de Bergerac d’Edmon 
Rostand (Traducció de Xavier Bru de 
Sala). Dir: Oriol Broggi. Amb Pere 
Arquillué, Mata Betriu, Bernat 
Quintana, Ramon Vila, Jordi Figueras, 
Isaac Morera, Babou Cham, Pau 
Vinyals, Andrea Portella i Emma 
Arquillué. De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 
18.30 h. 26 €. 

La companyia d’Oriol Broggi posa 
en escena una nova versió del clàssic 
d’Edmond Rostand. Aventures, amor, 
desenganys, mentides i gelosia són 
ingredients d’aquesta història d’amor 
entre Cyrano, un poeta acomplexat pel 
seu nas, i la seva cosina Roxana. 

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

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

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

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

(!) Temps de Quim Masferrer. Dir: 
Quim Masferrer. Amb Ramon Fontserè 
Rovira. Dg., 19.30 h. De 14 a 18 €. 
Només diumenge 24 de març. 

Un home acaba de saber que li 
queden 90 minuts de vida. Què pot fer? 
Res millor que experimentar una 
sensació d’absoluta llibertat, 
possiblement la més genuïna de tota la 
seva vida. 

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

El mestre i Margarita de Pep 
Tosar (adaptació  Mikhail  Bulgakov). 
Dir: Pep Tosar. Amb Xavi Frau, Fermí 
Reixach, David Anguera, Evelyn 
Arévalo, Laura Aubert, Òscar Molina, 
Òscar Muñoz, Maria Lanau, Alba 
Sarraute i Pep Tosar. De dc. a dv., 
20.30 h. Ds., 17 i 20.30 h. Dg., 19 h.  
24 € (Dc., 19 €). Fins al 20 d’abril.

Vegeu crítica a la pàg. 59. 

Club Capitol 
(La Rambla, 138). T. 93 412 20 38 . 
www.grupbalana.com.  

Smiley, una història d’amor de 
Guillem Clua. Dir: Guillem Clua. Amb 
Ramon Pujol i Albert Triola. Dj. i dv., 
20.30 h. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 17.30 h (1 
abril funció a les 17.30 h). 20 €. 

Els dos protagonistes d’aquesta 
comèdia romàntica no poden ser més 
diferents. Conformen una estranya 
parella on l’únic que tenen en comú és 
que són dos homes i que s’han 
enamorat.  

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 €. Fins al 24 de març. 

Brillantina, tupés, xupes de cuir i 
jaquetes d’institut, nenes maques i 
nens dolents. Els de Rydell, encapçalats 
per Sandy i Danny, afronten el darrer 
anys a l’institut amb històries d’amors, 
desamors, curses i gasolina.  

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 diesSala Muntaner. Fins al 7 d’abril

 
El món global és un desafiament i 
també una oportunitat per a 
aquells que tenen el nostre futur a 
les seves mans. Cada any, des de 
1954, els poderosos fan una 
reunió molt selecta que porta el 
nom de l’hotel holandès 
(Bilderberg) a on es va fer la 
primera i, amb una petita variant 
cal·ligràfica, és també el títol de 
l’espectacle creat per la Sala 
Trono de Tarragona. Una creació 
que vol fer sang d’aquells que 
juguen o han jugat amb la 
societat per interessos econòmics 
i que formalment es presenta com 
un cabaret, tot i que és més 
deutora del Paral·lel canalla 
–sigui dit sense cap menyspreu 
per aquesta manera de fer teatre. 
Ben al contrari, és un teatre 
directe, que implica el públic i que 
amb aparent lleugeresa pot 
tractar temes terribles. 

En aquesta sessió secreta els 
espectadors són membres de l’elit 
mundial amb moltes cares 
conegudes repartides per la 
platea, a més dels conductors de 
la vetllada: tres militars d’alta 
graduació. Oriol Grau, Paloma 
Arza i Fermí Fernández fan tots 
els papers de l’auca. I tot ho fan 
prou bé, al llarg d’una sèrie de 
números de desigual eficàcia i 
humor, determinats per l’autoria 
un tant esbojarrada de Toni 
Orensanz i el mateix Grau. 
Màgia, transvestis-me, cançons i 
acudits d’humor gruixut per 
passar una bona estona, ja que 
res no podem fer per influir sobre 
els nostres destins tal i com estan 
les coses en un món del que 
només ens expliquen el que els  
rota. –Santi Fondevila

Bildelberg...

Tots els papers de l’auca.

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

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  

IPHONE!


