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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. Un espectacle ple 
d’humor, màgia, bona música i tendresa a 
càrrec d’Antonio Díaz.  

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

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 € . Fins al 
24 de juny. 

Adaptació d’Emilià Carrilla de la 
versió del mite d’Amfitrió de l’autor Jean 
Giraudoux, que 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. Que no 
em parlin més de la fatalitat del món, 
existeix perquè els éssers humans ho 
volen. Els desitjos dels déus no poden res 
contra la voluntat i l’amor d’una dona 
fidel... 

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

Veus sense sostre de Fundació 
Arrels + Carles Vidal. De dj. a ds., 21 h. 
Dg., 20 h. 5 €. Del 14 al 17 de juny. 

Carles Vidal i la Fundació Arrels 
porten a escena les històries de la gent 
sense sostre. La grandesa del muntatge 
és les expliquen els mateixos indigents, 
que sovint són arraconats i oblidats 
perquè la ciutat s’ha de posar guapa. 

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

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. 

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 €. Fins al 24 
de juny. 

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, a punt de ser envaïda 
per les tropes alemanyes. Des d’un espai 
inhòspit, acompanyades d’un pianista i 
un clarinetista, les veus de Divinas ens 
expliquen la història del petit Cafè 
Enchanté, punt de trobada d’artistes, 
bohemis, intel·lectuals i membres de la 
Résistance francesa. 

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 món de 
la investigació criminal en aquest xou 
interactiu on el públic forma forma part 
de la investigació al mateix escenari, ja 
sigui com a testimoni, com a sospitós o 
com a recluta CSI, per intentar resoldre 
crims amb l’ajuda de l’inspector Grissom. 

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

Sala Atrium. Fins al 17 de juny
 
A les cases que han estat tancades 
molt de temps el visitant alenteix 
els moviments. Reacció instintiva a 
un aire viciat que costa respirar. Els 
dos germans que comparteixen 
alguna cosa que sembla la seva llar 
semblen moure’s, pensar i parlar 
com si s’haguessin acostumat a 
aquest dens magma fet d’aïllament, 
memòria i mort. Falta un tercer 
personatge per remoure l’aire 
contaminat. És una cosina que 
busca refugi en una família que es 
va trencar fa molts anys. Però qui 
diu que no queden caps per lligar 
per reconstruir el que s’ha perdut. I 
qui diu que ressuscitar el passat 
amb les restes d’una necrosi 
emocional no genera un monstre 
com Frankenstein.

Són les tres criatures unides per 
Fa una mica de soroll, la segona 
obra de la jove dramaturga 
argentina Romina Paula. En l’últim 
Temporada Alta va agradar el seu 
últim text (El tiempo todo entero) 
perquè continua amb un estil propi 
l’escola de Veronese. Paula aporta el 
silenci del subtext, una vibració de 
misteri que es percep especialment 
a Fa una mica de soroll. També en la 
versió dirigida per Albert Prat. La 
comèdia es barreja amb l’amenaça, 
el drama psicològic amb el thriller. 
Una història que enreda el públic 
amb totes les històries a mig 
explicar. Només el conte La intrusa 
de Borges té el seu punt final. Les 
interpretacions de Sergi Torrecilla, 
Alberto Díaz i Paula Blanco 
s’integren perfectament en aquest 
ambient enrarit, tot i que encara no 
s’han alliberat del pes de les 
paraules. –Juan Carlos Olivares

Sala Beckett. Fins al 24 de juny
 
Vés per on el nacionalisme català 
amaga una història macabra 
digna de l’indigenisme més arcaic 
o de la religiositat més 
recalcitrant.  Ens referim a la 
peripècia viatgera del cor del 
president Francesc Macià, banyat 
amb formol i ficat dintre d’una 
caixa metàl·lica blanca segellada 
amb plom, que Josep Tarradellas 
va treure de Catalunya en marxar 
a l’exili i que no tornaria a ajuntar-
se amb la resta del seu cos fins a la  
recuperació democràtica de la 
Generalitat, amb Tarradellas de 
president. El nét d’ aquest i un 
company seu, fill d’anarquistes 
exiliats, han tirat d’aquesta 
història  en la que el recorregut de 
la víscera es combina amb altres 
vivències de refugiats, jueus, per 

exemple, i fins i tot recrea la fugida 
de Walter Benjamin i la seva mort 
a Portbou. Balada dels històrics 
anònims és un espectacle lligat a 
la recuperació de la memòria 
històrica que, interpretant els 
mateixos propulsors del projecte, 
Ivan Fox i Anton Tarradellas. A la 
fi, un anecdotari al voltant de les 
peripècies de la caixa 
contextualitzat a l’Europa de la 
Segona Guerra Mundial i trufat de 
breus històries d’exili ,que no 
deixa de ser curiós però al que no li 
escau massa el llenguatge teatral. 

Per bé que des de la direcció i la 
interpretació es creen imatges 
suggeridores dels fets a partir 
d’objectes molt senzills. 
Lamentablement, el més 
interesant de tot plega –qui redéu 
va tenir la idea d’extirpar el cor i 
guardar-lo com una relíquia?– no 
s’aclareix en l’espectacles. –Santi 
Fondevila

Fa una mica de soroll

La balada dels històrics anònims

Les paraules pesen massa.

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

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  
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