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Teatre
Alexandra 
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com. 

(!) Nerón de Marc Sardà. Dir: Josep 
M. Riera. Amb Bea Afan de Ribera, David 
Font, Albert Eguiazabal, Josep M. Riera i 
Romina Villar. Ds., 23 h. De 8 a 18 €. 
Només dissabte 28 d’abril. 

Submergiu-vos en la conspiració per 
assassinar Neró, tramada pel filòsof  
Sèneca i el seu nebot el poeta Lucà. 
L’intent d’assassinat tindrà lloc durant la 
celebració d’un festival poètic organitzat 
pel mateix emperador.  

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

(!) Almasilenciosa Dv., 21 h. 5 €. 
Només divendres 27. 

Amb l’objectiu de trencar tota barrera 
de comunicació a l’escenari, de gaudir i 
aprendre l’art de la cultura dels sords, 
l’Almazen proposa un cicle d’espectacles 
en la llengua de signes catalana.  

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

(!) El Pau i la Maria en concert 
Dir: Pep Garcia-Pascual. Amb Elia Corral 
i Albert Palomar. Dl., 21 h. 15 €. Fins al 
30 d’abril. 

Un espectacle on podrem conèixer 
aquest duo de folk-pop, i les cançons del 
seu primer àlbum. Música i teatre es 
barregen per veure les peculiaritats i 
excentricitats del duo de folk-pop en 
català més exitós de l’any. 

Millet, versió original cantada 
en català de Helena Moliné, Jordi Pérez 
Solé i Xavi Morató. Dir: Jordi Pérez Solé. 
Amb Marc Pujol, Xavier Bonfill. De dc. a 
ds., 20 h. Dg., 17 h (el 17 de maig no hi ha 
funció). De 18 a 22 €. 

Vegeu prèvia a la pàg. 58.  

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

De miracles i meravelles de 
Barbara Van Hoestenberghe i Ernesto 
Collado. De dj. a dg., 20 h. 10 €. 

Aquesta es una ‘confèrencia 
performàtica’ sobre el que més ens 
agrada d’allò que sabem. També inclou 
coses de les quals no sabem res, però que 
ens agraden molt, i coses sobre les quals 
no estem gaire segurs però que ens fan 
gràcia.  

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

La gran depresión Dir: 
Dunia Ayaso i Félix Sabroso. 
Amb Bibiana Fernández i 
Loles León. De dc. a dv., 20 h. 
Ds,. 19.30 i 22 h. Dg., 18.30 h . 
De 15 a 28 €. Fins al 13 de 
maig. 

Loles León i Bibiana 
Fernández són Marta i Elena, 
dues amigues que es tornen a 
trobar anys després a partir de 
l’intent de suïcidi d’una d’elles.  

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 agencia 
matrimonial, en una ciutat qualsevol, en 
l’època actual. Cinc homes i cinc dones 
contestaran les mateixes preguntes, 
cadascú des de les seves perspectives i 
des de les seves necessitats.  

Prohibit dir: no sé... Dir: Quim 
Dalmau. Dl., 20.30 h . 10 €. 

Una comèdia sobre dues amigues que 
veuen interromput el seu esmorzar per la 
irrupció d’una tercera dona. Això 
desestabilitzarà i canviarà la seva 
amistat, acumulant embolics de tot tipus. 

Centre Cívic Can Felipa 
(Pallars, 277). T. 93 256 38 40. www.
cccanfelipa.cat.  

(!) Mapa de l’equilibri de Projecte 
Margot. Amb Begoña Moral, Lídia 
Casanovas, Rocío Manzano. Ds., 21 h. 
Només dissabte 28. 

Una obra entre el teatre i la 
performance que parla de l’equilibri en 
un moment de canvi com l’actual.  

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

La idea d’Europa de 
George Steiner. Dir: Oscar 
Intente. Amb Oscar Intente, 
Ferran Martínez. Dt. i dc., 21 h. 
15 €. Fins al 30 de maig. 

Què té Europa que la 
diferenciï de la resta? George 
Steiner parla dels seus cafès, els 
camins que permeten recórrer-
la a peu, la seva història, 
l’herència d’Atenes i Jerusalem 

i el sentiment de final permanent per 
descriure aquesta idea vaga i complexa.  

Tots aquests dois de Guillem 
d’Efak. Dir: Pep Tosar. Amb Pep Tosar, 
Víctor Pi i Maitia Trio. Dj., 20.30 h. Dv. i 
ds., 21 h. Dg., 19 h. De 15 a 20 €. Fins al 6 
de maig. 

Pep Tosar es retroba amb la vida, els 
poemes i les cançons del manacorí 
Guillem d’Efak, acompanyat d’un 
quartet musical.  

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

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

Time Out Barcelona 
al teu iPhone 

Descarrega’t l’app a  
www.timeout.cat

Teatre Goya. Fins al 6 de maig
 
Parlour song és una comèdia. Fins 
aquí tots d’acord: l’autor Jez 
Butterworth, la directora Magda 
Puyo i el públic. Però una comèdia 
amb un humor molt especial, 
pervers. A partir d’aquí, el 
desacord. La versió estrenada al 
Teatre Goya prescindeix de 
matisos i es dedica a explotar 
unidimensionalment els elements 
còmics minimitzant el flux de 
terror que recorre l’obra com un 
corrent subterrani que exerceix 
una constant pressió sobre el relat 
fins a aflorar amb violència i 
inundar l’escenari.

L’espectador intueix que en 
aquesta banal història de 
relacions suburbials –famílies 
normals amb vides rutinàries en 
adossats clonats– hi una nota 
discordant d’alarma. Però aquesta 
distorsió es tracta com un factor 
secundari perquè el riure mani 
sense obstacles. Sense aquest 
misteri, Parlour song perd 
l’equilibri i es vulgaritza. La 
diferència que aporta Butterworth 
a una comicitat costumista és 
l’amenaça del deliri, l’aspecte 
oníric d’una història de traïcions, 
pors i frustracions enmig d’un 
paisatge urbà i humà adotzenat. 
Només el personatge i la 
interpretació de Victòria Pagès 
–l’esposa presonera del seu 
avorriment– manté la distància 
boirosa que la situa en la veritable 
dimensió de l’obra. Josep Julien –el 
marit dominat pel terror de la 
pèrdua– i Joan Negrié –l’amic i veí 
que exerceix de narrador i tercer 
vèrtex de la traïció–, semblen 
massa acomodats en la seva 
personalitat còmica. –Juan Carlos 
Olivares

Parlour song

Només Pagès entèn l’obra.
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