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

De cartones y hombres Dv.,  
21 h. 12 €. Només dv. 5.

 Espectacle que utilitza poques 
paraules, poquíssimes, quasi cap, però 
ple de mirades i gestos, amb la comèdia 
com a principal arma contra 
l’adversitat. Factoría Los 
Sánchez s’endinsa en el món del clown 
sense perdre de vista el teatre social que 
caracteritza la companyia.

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

Com dir-ho? De dc. a ds., 20 h. Dg., 
17 h. De 20 a 22 €. Fins al 28 d’abril. 

 De Josep Maria Benet i Jornet. Dir: 
Xavier Albertí. Amb Jordi Boixaderas, 
Clàudia Benito.  

A ‘Com dir-ho?’ 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?

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

Cyrano de Bergerac De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18.30 h (dt. 9, 20.30 h).  
26 €. Fins al 28 d’abril. 

 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.

Aventures, amor, desenganys, 
mentides i gelosia són els  ingredients 
d’aquesta història d’amor entre 
Cyrano, un poeta acomplexat pel seu 
nas, i la seva cosina Roxana.

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

L’agència Dt., 20.30 h. 10 €. Fins al 
30 d’abril.

 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. La parella que sortirà de 
l’agencia, la decidirà el propi públic, per 
tant cada final serà diferent en cada 
funció.

No entiendo lo que me dices 
Dj., 21 h. 15 €. Fins al 25 d’abril. 

 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.

Casino de l’Aliança del 
Poblenou
Rambla del Poblenou, 42. 93 225 28 14. 
www.casinoalianca.com.

(!) La màgia del Mag Lari Ds., 17 
i 19.30 h. Dg., 12 i 17.30. 15-22 €. Fins 
al 7 d’abril.

 Amb Mag Lari.
Què millor que fer riure i fer màgia a 

la vegada? Doncs aquesta barreja la fa 
el Mag Lari en aquest espectacle, 
dedicat a tots els públics que promet 
sorprendre i fer riure.

Círcol Maldà
Pi, 5. 93 304 39 99. www.circolmalda.
org.

El mestre i Margarita De dc. a 
dv., 20.30 h. Ds., 17 i 20.30 h. Dg., 19 h. 
19-24 €. Fins al 20 d’abril. 

 De Lluís Massanet (a partir de la 
novel·la de 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.

A mig camí entre la sàtira social i el 
conte fantàstic, aquesta obra mestra de 
la literatura de l’autor rus Mikhail 
Bulgakov és una diatriba contra la 
fèrria burocràcia estalinista. 
Aquesta versió teatral de Pep Tosar fa 
que el dimoni i els seus acòlits no visitin 
Moscou, sinó la Barcelona dels nostres 
dies, per denunciar les xacres 
polítiques, socials i culturals que 
aquesta ha generat.

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

 Smiley, una història d’amor 
Dj. i dv., 20.30 h. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 
17.30 h. 20 €. Fins al 28 d’abril. 

 De Guillem Club. Dir: Guillem Clua. 
Amb Ramon Pujol i Albert Triola.

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. Les seves diferències 
semblen inabastables, i les seves 
personalitats antagòniques, però ho 
vulguin o no, estan units per aquest fil 
vermell, per més que sovint vulguin 
trencar-lo.

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

El Molino aixeca l’ànim De dj. a 
dg., 18.30 h. 35 €. Fins al 28 d’abril. 

 Espectacle de producció pròpia, 
amb elements del passat del Molino on 
l’humor i la interacció amb el públic són 
els protagonistes. I ho presenta 
l’amfitriona de la casa, Merche Mar.

El Molino Burlesque Fever De dj. a 
ds., 21.30 h. 35 €. Fins al 27 d’abril. 

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

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

El malalt imaginari Dv. i ds., 21 h. 
Dg., 19 h. 24 €. Fins al 5 de maig. 

De Molière. Dir: Albert Pueyo. Amb 
Jaume Aguiló, Marta Fons, Jordi 
Fornieles, Irene Garrés, Tania Gómez, 
Albert Pueyo, Berta Reixach, Onofre 
Rojo.

La crisi i les retallades en sanitat 
han posat en estat d’alerta l’Argan, un 
home que pateix un excés de 
preocupació per la seva salut. Ara no 
té prou amb els serveis del Sr. Purgon, 
el seu curandero personal, sinó que 
també vol obligar la seva filla 
Angèlica a casar-se amb un metge; 
però la noia està enamorada del jove 
Cléante. 

Cartellera

Mercè Sampietro no sovinteja 
massa els teatres barcelonins, 
però això no vol dir que no sigui 
una ‘dona de teatre’. De fet, va 
debutar com a actriu, al 1970, 
amb Olvida los tambores, d’Ana 
Diosdado, i no seria fins a uns 
anys més tard que faria el salt al 
cinema. Ara podem gaudir-la de 
prop a 9 maletes, una obra 
dirigida i escrita per Joaquim 
Oristrell, un altre ésser cinèfil, 
en la qual Sampietro dóna vida a 
la correspondència de diferents 
personatges il·lustres.

Per què aquesta obra per tornar 
al teatre?
Més que mai, per primera 
vegada en la vida, estic fent una 
cosa meva en tots els sentits, 
en la qual he decidit què faré, qui 
ho farà, com ho faré... És una 
passa endavant molt 
interessant. I, a més, ens ho 
passem molt bé fent-la. 
En l’obra ets la Brenda i 
l’Eduard Iniesta, que 
t’acompanya a la guitarra, el 
Jacob. Conserves el llegat 
d’una bibliotecària que 
col·leccionava les millors 
cartes mai escrites. 
Sóc la narradora que explica què 
està passant. Una dona que va 
explicant una història negra, un 
thriller, amb un assassinat 
inclòs. I tot això dóna lloc a 
parlar de les cartes, amb la 
música que va introduint 
l’Eduard Iniesta.

Quin és el paper del guitarrista?
S’ha adaptat al que demanava 
l’obra. I el que toca està molt 
relacionat amb la trama de la 
funció o la carta en qüestió.
Quin personatge t’ha encuriosit 
més?
Totes les cartes són molt 
curioses. Són cartes personals 
de personatges que són molt 
coneguts per la seva obra, més 
que per la seva personalitat, i 
dels quals en sabem poc de la 
seva vida. A mi, per exemple, 
m’ha sorprès molt una carta 
eròtica de James Joyce. Una 
carta que no t’imagines d’aquell 
senyor seriós, amb bigoti. O 
l’emotivitat de la carta que Lluís 
Companys envia a la seva dona 
abans que l’afusellin.
T’hauria agradat conèixer algú?
Molts. Groucho Marx, per 
exemple. O Napoleó. Tots són 
interessants.
Ja havies treballat amb Oristrell 
al cinema.
Jo li vaig proposar que es fes 
càrrec de la direcció i de la 
dramatúrgia de l’obra. És un 
home molt interessat en el 
teatre, que coneix la fusteria 
teatral. És molt intel·ligent, àcid i 
sempre va una passa més enllà. 
Coneix molt bé els actors.
¿Un actor, de debò, necessita el 
contacte directe del teatre?
M’agrada molt, el teatre. Vaig 
començar fent teatre i he tingut 
la sort de poder combinar teatre 
i cinema... Sí, necessites el 
contacte amb el públic. És molt 
important poder mesurar-te a tu 
mateix, amb el públic. –A. Gomila
  
9 MALETES
Sala Muntaner. Del 10 d’abril al 
5 de maig

 La rèplica 
Mercè 
Sampietro

Eduard Iniesta i Mercè Sampietro, dos cracks.


