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Teatreneu 
(Terol, 26). T. 93 285 37 12. www.teatreneu.
com.  

Cargols Dir: Claudio Barni i Martí 
Verdú. Amb Claudio Barni i Martí Verdú. 
Dv., 20.30. De 8 a 14 €. 

Un indigent sobreviu als carrers de la 
ciutat. La seva existència està marcada 
pel fracàs, la misèria i la desgràcia. 
Temps enrere, hagués pogut tenir una 
vida plena però els esdeveniments que 
aquesta li ha reservat l’han portat a la 
solitud i a la desesperació. 

El mètode Jennifer Dv., 20.30 h. De 
8 a 14 €. 

Cinc caixeres de la cèlebre cadena de 
supermercats Epaski aspiren a 
aconseguir un càrrec superior dins de 
l’empresa. Les cinc són citades a la 
mateixa hora en un mateix lloc per al que 
sembla ser un procés de selecció grupal. 
Els absurds jocs proposats pels psicòlegs 
de l’empresa portaran les nostres 
protagonistes a les situacions més 
inversemblants, tot seguint les directrius 
d’un mètode de selecció ben especial, de 
nom en clau: El Mètode Jennifer. 

Paraula de dones: El Cabaret 1. 
Dj., 22.15 h. De 10 a 14 €. 

Espectacle fresc i vital inspirat en un 
cabaret en què la música i el text es 
mesclen per oferir una visió polièdrica i 
complexa de les dones, els seus 
pensaments, les seves proeses 
quotidianes. Les noies fan versions de 
temes populars i les lliguen amb textos 
que formen part de l’espectacle al més 
pur estil cabaret, entre la ironia, la crítica i 
l’humor. 

Tarda de gossos Dir: Serapi Soler. 
Amb Josep M. Riera. Dg., 20 h. De 7,5 a 
14 €. 

La Quadra Màgica presenta ‘Tarda de 

gossos’, adaptació teatral del ilm del 
mateix nom dirigit per Sidney Lumet 
l’any 1975 i protagonitzat per Al Pacino. 
Basada en fets reals, Sonny, un veí de 
Brooklyn decideix conjuntament amb el 
seu company Salvatore atracar un banc 
del mateix barri de Nova York, però 
l’operació fracassa. Aquest és només el 
principi d’una història de violència, 
intriga, repressió i amor que parla d’una 
generació marcada per la guerra del 
Vietnam i la revolució sexual. 

Tres mujeres y...¿Un destino? de 
Laura Candela i Elisabet  Terri. Dir: 
Teatro&Compañía. Amb Elisabet Terri, 
Laura Candela, Belén Quirós i Sergio 
Guivernau. 65. Dv., 22 h. Ds., 23.45 h. De 
10 a 14 €. 

Tres actrius, companyes de pis i amb 
tres feines que odien, es troben durant 
una hora de descans abans de tornar a la 
feina. Aproiten aquests moments de 
llibertat per treure a la llum tota mena de 
fantasies i muntar-se, literalment, 
pel·lícules amb qualsevol excusa. Un 
muntatge teatral que homenatja els 
grans clàssics del cinema. 

Versus Teatre 
(Castillejos, 179). T. 93 232 31 84. www.
versusteatre.com.  

The lonesome west de Martin 
McDonagh. Dir: Pepa Fluvià. Amb 
Eduard Buch, Isidre Montserrat, Sergio 
Alfonso i Aida Oset. De dm. a ds. 21 h., 
Dg. 19 h. 16 €. Fins l’1 de juliol. 

En un petit poble irlandès, dos 
germans que acaben d’enterrar el seu 
pare, mort “accidentalment”, mantenen 
una violenta relació plena de retrets. El 
mossèn del poble busca restablir la pau al 
poble i particularment entre els germans, 
però la seva crisi de fe el manté submergit 
en l’alcoholisme que només remet davant 
la presència de Girleen, una jove que 
traica amb alcohol per aconseguir els 
seus somnis. 

Dansa

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

(!) Lo natural d’Amaranta Velarde. 
Dir.: Amaranta Velarde. Dj. i dv., 20 h.  
5 €. Fins al 22 de juny.  

Vegeu la prèvia a la pàg. 61.

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

Barcelona Ballet Angel Corella 
de Ángel Corella. Dir: Angel Corella. De 
dt. a dv., 21 h. Dg., 18 h (Ds. 16 juny 18 i 
21 h i ds. 23 juny 19 h). De 24 a 48 €. Del 
12 al 23 de juny. 

Àngel Corella i el seu nou Barcelona 
Ballet, que des de fa uns mesos està 
instaŀlat a Barcelona, visiten per primera 
vegada el Coliseum amb aquest 
espectacle compost per tres peces: 
‘Paquita’, ballet en dos actes, amb 
coreograia de Marius Petipa i música de 
Ludwig Minkus; ‘Facing the light’, 
estrena absoluta amb coreograia 
de Kirill Radev i ‘Suspended in Time’, 
amb música de la ELO i coreograia 
d’Ángel Corella, Russell Ducker i Kirill 
Radev. 

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Que el robot Hal canti a les lors, 
que el logo d’un ordinador sigui 
una fruita mossegada o que els 
tomàquets de l’amanida ens 
arribin per mutacions genètiques 
demostra que la unió entre natura i 
tecnologia és un terreny abonat per 
als resultats sorprenents. La jove 
coreògrafa Amaranta Velarde 
n’esceniica la seva pròpia versió a 
Lo natural, la primera proposta en 
solitari que presenta a l’Antic 
Teatre després d’un llarg procés de 
recerca.

La representació de la natura a 
través de la tecnologia és tan 
recurrent com més ens allunyem 
d’aquests espais salvatges: 
tapissos lumínics de cascades, 
telèfons que sonen com el lladruc 
d’un gos o despertadors que 
emulen la llum del sol naixent són 
alguns d’aquests subterfugis 
tecnològics que pretenen 
emmascarar l’artiici del nostre 
entorn. A l’obra d’Amaranta 
Velarde també es posa de manifest 
que, mentre estem en el primer 
moment de la història en què hi ha 
més gent vivint en ciutats que en 
ambients rurals, hi ha una voluntat 
creixent per recuperar sistemes de 

vida neorurals, inventar processos 
new age d’autoconeixement a  
través de la ingesta de productes en 
plena natura...

Però el fet és que avui la 
tecnologia està integrada a la 
nostra natura de persones, de 
manera que tot allò que faríem 
naturalment i especialment quan 
té un alt component comunicatiu, 
com parlar, escriure, estimar... està 
iltrat per la tecnologia: telèfons 
intel·ligents, ordinadors 
connectats a la xarxa, pantalles 
senyalitzadores o dispositius de 
realitat augmentada arriben a 
conigurar el nostre llenguatge i, 
per tant, el nostre pensament i les 
nostres expectatives. 

La pròpia Amaranta Velarde 
utilitza el vídeo per dur un trosset 
de paisatge verd al fons de la caixa 
negra del teatre, on s’hi mostren 
fruits més o menys naturals i fa, 
del seu cos, un missatger d’aquesta 
paranoia que avança cap a un 
incert futur on previsiblement la 
tecnologia guanyarà la cursa a la 
natura i l’home. Caldrà veure-ho.  
 
LO NATURAL 

Antic Teatre. Dj. 21 i dv. 22

Primer treball en solitari d’Amaranta Velarte.

Ciborgs i flors
La jove Amaranta Velarte investiga la relació 
entre natura i tecnologia . Per Bàrbara Raubert

Arreu
A tot el país

Forever young   
Reus/Teatre Fortuny 
El Tricicle reflexiona sobre el fet 

d’envellir amb un musical, on 

una colla de jubilats revelaran 

els secrets per mantenir-se 

forever young.    

 Divendres

Ponent Jove   
Granollers/Teatre de 
Ponent 
Les obres d’Eurípides, Sófocles 

i Aristòfanes protagonitzen els 

tallers dirigits per la companyia 

Arsènic. De dv. a dg. 


