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

La asombrosa història de Mr. 
Snow d’Antonio Díaz. Dir.: Eva 
Maestro. Amb Antonio Díaz. Dv., 21 h. 
Ds., i dg., 19 h. De 10 a 18 €.  

L’il·lusionsime serveix de pretext per 
explicar, a la manera d’un fals 
documental en format teatral, una 
commovedora i fabulosa història: la vida 
del millor mag del món. 

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

NOU Amfitrió 38 de Jean  Giradoux. 
Dir: Emilià Carilla. Amb Pedro Mas, 
Jordi Robles, Xesco Pintó, Jordi Vaqué, 
Toni Mas, Agnès Llobet, Xavier Frau, 
Cristina Garcia Borràs, Elisenda 
Bautista. De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. De 
18 a 22 € (prèvies 15 €). A partir del 6 de 
juny (prèvies 31 de maig, 1, 2 i 3 de juny). 

Adaptació d’Emilià Carrilla de la 
versió del mite d’Amfitrió de l’autor Jean 
Giraudoux, que confessa ser el 38è en la 
dinastia dels autors que han tractat el 
tema, i que l’escull precisament per fer un 
relat humà i alhora irònic de les 
interpretacions d’aquest mite.  

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

NOU Apagada analógica 2.0 Amb 
Samuel Quiles, Lucila Teste. De dj. a ds., 
21 h. Dg., 20 h. 5 €. Del 31 de maig al 3 de 
juny. 

Vegeu prèvia a la pàg. 55. 

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 dt. 
a ds., 20.30 h. Dg., 19 h.  

La companyia d’Oriol Broggi La Perla 

29 posa en escena una nova versió del 
clàssic d’Edmond Rostand. Aventures, 
amor, desenganys, mentides i gelosia són 
alguns dels 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 Amb David Barceló, M. 
Eugènia Casanova. Dt., 20.30 h. 10 €. 

Ens trobem en una agència 
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 de Teatre 3DN 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. 

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

Los niños tontos d’Ana María 
Matute. Dir: Ruth Vilar. Amb Salva 
Artesero i Neus Umbert. 65. Dt. i dc.,  
21 h. 15 €. A partir del 5 de juny. 

Espectacle basat en el volum de relats 
breus d’Ana María Matute del mateix 
nom. Un recull d’estampes poètiques que 
retrata la infantesa dramàtica dels nens 
que van créixer a l’Espanya rural de la 
postguerra. La companyia Cos de Lletra 
penetra aquest món fosc, dolorós i 
tanmateix ple de somnis, tot encarnant 
els infants que hi sobrevivien amb penes 
itreballs i que feien del joc el seu millor 
refugi. 

Somnis de somnis de Pep Tosar 
(adaptació d’Antonio Tabucchi). Dir: Pep 
Tosar. Amb Victor Pí, Maria Lorea, 
Laura Aubert, Evelyn Arevalo, Felipe 
Cabezas, Oscar Intente. Dj., 20.30 h. Dv. i 
ds., 21 h. Dg., 19 h. De 15 a 20 €. 

Un espectacle fet a partir de les 
entrevistes a quatre grans escriptors de 
diferents èpoques: Angiolieri, Leopardi, 
Maiakovski i Pessoa. Cada entrevista 
desemboca en el somni que Tabucchi 
imagina per a cada un d’ells. Amb gran 
sensibilitat i molt sentit de l’humor, el 
muntatge s’acompanya de la veu de 
Maria Lorea, cantant habitual en els 
espectacles de Pep Tosar. 

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

NOU Enchanté! Dir: Martí Torras. 
Amb Carla Móra, Irene Ruiz, Marta 
Móra. Amb Juli Aymí i Bernat Font 
(músics). De dc. a ds., 21 h. Dg., 18 h .  
22 €. 

‘Enchanté!’ s’endinsa en la música 
europea de principis del segle XX, l’època 
de la II Guerra Mundial, i ens transporta 
a la ciutat de París, just abans de la 
invasió alemanya. En un espai inhòspit, 
acompanyades d’un pianista i un 
clarinetista, les veus de Divinas narren la 
història del Cafè Enchanté, un punt de 
trobada d’artistes, bohemis, intel·lectuals 
i membres de la ‘Résistance’ francesa. 

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

Live in burlesque Dir: Xavi Torras. 
Amb Merche Mar, Iván Labanda, 
Amador Rojas, Raúl Grau, Patricia 

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

Teatre Goya. Fins a l’1 de juliol
 
La causalitat existeix i per això 
actualment a la cartellera de 
Barcelona hi han dues obres del 
britànic David Hare. Al Romea hi 
fan L’habitació blava i al Goya 
Josep Maria Pou acaba d’estrenar 
una nova producció de Celobert. 
Aquesta és una obra més personal 
de Hare. Barreja una història 
d’amor il·lícit amb un rerefons 
clarament polític sobre maneres de 
veure i enfocar la vida. Kyra va ser 
l’amant de Tom. Fa tres anys que 
va desaparèixer, quan l’esposa se’n 
va assabentar. Morta aquesta de 
càncer, Tom visita Kyra a la seva 
humil casa en un barri perifèric de 
Londres.  Ell és un home que ha 
viscut per fer diners i en gaudeix, 
però té un buit existencial notable. 
Ella ha escollit el compromís 
personal d’una mestra d’escola 
envers l’educació dels més débils.

El mateix Pou ja havia fet 
aquesta obra al Romea però 
l’acompanyava un altre 
repartiment. La tensió i les 
emocions de la peça, llevat de la 
breu però aclaridora visita del fill 
de Tom, rauen en l’enfrontament 
entre els dos examants. El record 
del que va ser i de com va acabar. 
Retrets. I ara, tres anys després, 

una situació nova. El millor  
d’aquest duel interpretatiu el 
trobem en Roser Camí, perfecta 
amb les mirades i la gestualitat, 
precisa amb les rèpliques i amb 
una convicció que es transmet a la 
platea. Camí fa un dels millors 
treballs de la seva carrera i ella i el 
text de Hare són el millor de la 
funció. Pou està molt més precís en 
el segon acte, en els silencis i les 
repliques. I al noi, Jaume Madaula, 
amb qui  arrenca la funció, li sobren 
uns quants watts d’electricitat. 
Una bona obra i una interpretació, 
com diem, que commou en un espai 
escènic (Llorenç Corbella) molt 
adequat i realista. Bravo Roser 
Camí. –Santi Fondevila

La Seca. Fins al 17 de juny
 
De fa ja un bon temps l’actor i 
director Quim Leina ha bolcat la 
seva exquisida sensibilitat en 
espectacles de difícil definició a on 
el musical i el teatral es barregen 
amb mesures diferents segons el 
projecte. La seva nova proposta es 
un rendez-vous que convida els 
espectadors a escoltar fragments 
de text que il·lustren l’estada de 
l’escriptora francesa George Sand i 
el music polonès Frederic Chopin a 
la teòricament paradisíaca 
Valldemossa. Lecina, amfitrió de la 
vetllada, serveix licor dolç d’herbes 
per acompanyar les galetes 
mallorquines que reposen damunt 
de les tauletes mentre esperem 
l’inici del xou. I també després. Que 
ningú es quedi sec. Lecina, associat 
amb la pianista , combina l’emoció 

de la música de Chopin amb el relat 
d’una història més aviat trista i que 
deixa en mal lloc els mallorquins, 
com va quedar clar al llibre Un 
hivern a Mallorca de Sand, tot i que 
en cap moment es citi en aquell 
manuscrit al músic.  

Lecina amb una dolça 
quotidianitat ens descobreix fets i 
personatges. La pianista 
l’acompanya en certs moments i en 
altres s’erigeix com a protagonista 
per interpretar un dotzena de peces 
com si fóssim en un concert. La clau 
de la calidesa de l’espectacle rau en 
la naturalitat de l’amfitrió i en els 
sentiment de les notes. Tot plegat 
per  descobrir-nos aquells moments 
a la cartoixa desamortitzada per 
Mendizábal a on la parella havia de 
ser feliç però a on va patir la cruel 
idiosincràsia catòlica dels 
habitants. La funció no és un gran 
àpat sinó un deliciós aperitiu servit 
amb sensibilitat extrema.–S.F.

Celobert

George Sand i jo

Camí fa un treball excel·lent.
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