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Teatre

Alexandra 5 salas 
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com.  

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

L’il·lusionisme 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.  

Amfi trió 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’Ami trió de l’autor Jean 
Giraudoux, on ell mateix confessa va ser 
el 38è en la dinastia dels autors que han 
tractat el tema, i que l’escull precisament 
per fer-ne un relat humà i alhora irònic de 
les interpretacions d’aquest mite.  

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

Cyrano de Bergerac de 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. A partir del 24 de 
maig. 

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. 

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, 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.  

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

Los niños tontos de 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.  

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 que s’estructura a partir 
de les entrevistes a quatre grans 
escriptors de diferents èpoques: 
Angiolieri, Leopardi, Maiakovski i 
Pessoa, els protagonistes aquest 
espectacle.  

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

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 €. 

Vegeu prèvia a la pàg. 57.  

Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

CSI: Live De dt. a dv., 21 h. Ds., 18.30 
i 21 h. Dg., 18.30. De 21 a 32 €. Del 12 al 
17 de juny. 

La popular franquícia televisiva es 
converterix en excitant viatge pel 
fascinant món de la investigació criminal 
en aquest espectacle interactiu on el 
públic forma forma part de la 
investigació al mateix escenari. 

Nunca es tarde Amb Ángel Martín i 
Ricardo Castella. Dv. i ds., 21.30 h. Dg., 
19 h. De 18 a 29 €. Del 8 al 10 de juny. 

Algun cop t’has plantejat abandonar-
ho tot i dedicar-te a fer allò que realment 
t’agrada? Aquesta és la història de dos 
idiotes que, a banda de plantejar-s’ho... ho 
fan! Ángel Martín i Ricardo Castella, amb 
aquest espectacle-concert, demostren 
que els somnis es poden fer realitat.  

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 
Paisal, Lilith Le Monde, Marta Alert, 
Edgar Ávila i altres. De dc. a ds., 18.30 i 
21.30 h. Dg., 18.30 h. 33 € (amb sopar, 
63€). Sense data de comiat. 

L’escenari d’El Molino dóna la 
benvinguda al burlesc: les acrobàcies 
aèries es combinen amb les varietats i els 
comentaris esmolats de Merche Mar. 

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 Gaudí. Fins a l’1 de juliol

Si el teu protagonista és Salvador 
Dalí pots arribar a creure que tens 
l’obra mig escrita. També pots 
arribar a pensar que un personatge 
tan omnímode encara pot ser 
superat. Afegir deliri al més 
delirant o ‘dalirant’. Cal ser un geni 
per portar la cosmologia egòlatra 
de Dalí a una dimensió sorprenent. 
Amb tots els respectes, Joan 
Francesc Charansonnet –en 
col·laboració amb Israel Gutiérrez 
Collado–, encara és lluny. Una 

comèdia DALIrant sembla un 
capritx personal del coautor i 
protagonista. Disfressar de Dalí ha 
de ser una fantasia bastant comú, 
però està a l’abast de molt pocs 
portar-la a un escenari.

Aquesta comèdia, amb tendència 
a la bufonada indissimulada, 
recorre als ous d’or de les 
innombrables declaracions de Dalí 
per muntar quatre entrevistes en 
quatre períodes de la seva vida: 
Nova York en els 50, París en els 60, 
Madrid en els 70 i Port Lligat als 80. 
Tres platós i un escenari últim per 
envoltar el geni d’una desi lada de 
caricatures que sembla una basta 
reducció de la cort dels miracles que 
el va acompanyar i ns al i nal dels 
seus dies. Escenes que s’aguanten 
pels pèls per la incontinència oral 
daliniana. I enmig de la gresca a 
costa del mite, un indici del que va 
poder ser aquest muntatge: la mala 
llet d’un franquisme traït amb 
Ferran Terrassa donant el millor de 
la funció. I un vídeo i una dada: 
Albert Serra ha creat escola estètica. 
Fina és la línia entre el sublim i el 
ridícul. –Juan Carlos Olivares

Club Capitol. Fins al 29 de juliol

Molt em sembla que conscient o 
inconscientment els promotors 
d’aquesta funció han volgut 
barrejar el que va ser una anècdota 
de la política italiana amb una 
prostituta candidata i el que ha 
passat en aquesta Espanya de 
pandereta en la qual Belén Esteban 
ha arribat a ser catalogada com a 
‘princesa del poble’. L’obra intenta 
ser una paròdia de la teleporqueria 
i busca que els seu personatges 
aconsegueixin el mateix patetisme 
que aquests programes, però amb 
cap interès. La choni protagonista 
la coneixem en una recreació de la 
pornograi a sentimental d’El 
diario de Patricia a on 
comença la seva ascensió 
pels programes de crits, 
insults i mentides a 
dojo. Ella, amb un 
mànager brasiler, està 
disposada a fer-ho tot 
per ser famosa i rica. Hi 
ho va fent i ns que arriba 
a un debat electoral com 
a candidata a la 

presidència (els ho dic perquè aquí 
comença l’obra). Valga’m Déu. El 
text porta un i rma molt 
comunitària i realment sembla que 
ningú hi hagi posat massa seny tot 
obcecats per la paròdia. Però es pot 
parodiar el que ja és una parodia,  
una estupidesa? Potser amb uns 
altre estris textuals i una direcció 
adequada se’n podria treure un 
espectacle de ‘hi-hi-ha’? No és així, 
els intèrprets no tenen on agafar-se 
i fan el que poden perquè l’obra 
vagi corrent. Els planyo! Conec les 
dii cultats de la producció, però 
això que han fet no té remei ni amb 
200 funcions. –Santi Fondevila

Una comèdia DALIrant

De puta a diputada

Albert Serra ha creat escola.


