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Teatre

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

(!) Almasilenciosa Dv., 21 h. 5 €. 
Fins al 26 d’abril.

Per trencar la barrera de la 
comunicació a l’escenari, gaudir i 
aprendre l’art de la cultura dels sords, 
l’Almazen proposa un espectacle en la 
llengua de signes catalana.

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

Com dir-ho? De dc. a ds., 20 h. Dg., 
17 h. 20-22 €. Fins al 2 de juny.

De Josep Maria Benet i Jornet. Dir: 
Xavier Albertí. Amb Jordi Boixaderas i 
Clàudia Benito.

Plou a bots i barrals, i dues persones, 
un home de maduresa avançada i una 
noia en la primera joventut, s’enfronten 
sense saber ben bé per què. Plou a bots i 
barrals. Com dir què està passant sota 
la pluja?

(!) I got Gershwin Ds., 22 h. Dg., 
20 h. 20 €. Fins al 28 d’abril.

Dir: Victor Alvaro. Amb Bealia 
Guerra, Georgina Llauradó, Laia Piró, 
Xavier Torras i Juan Diego Fidalgo al 
piano.

George Gershwin sempre va somiar 
en ser un cèlebre compositor, tal i com 
ho van ser els seus referents Irving 
Berlin i Jerome Kern. Ell volia fer 
música per als teatres de Broadway, i ho 
va aconseguir. La companyia The 
Marshmallow Girls li ret homenatge 
sobre l’escenari del teatre. 

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

(!) Cyrano de Bergerac De dc. a 
ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 26 €. Fins al 
28 d’abril.

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.

Aventures, amor, desenganys, 
mentides i gelosia són ingredients 
d’aquesta història d’amor entre 
Cyrano, un poeta acomplexat pel seu 
nas, i la seva cosina Roxana.

Cafè Teatre Llantiol
Riereta, 7. 93 329 90 09. www.llantiol.
com.

L’agència Dt., 20.30 h. 10 €. 
Ens trobem en una agència 

matrimonial, en una ciutat qualsevol. 
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.

No entiendo lo que me dices 
Dj., 21 h. 15 €. 

Després de la comèdia ‘El diván’, la 
jove comanyia Kamaleonik torna al 
Llantiol amb un esbojarrat espectacle 
ple de fòbies, un gos, una actriu porno, 
un quadre, pastilles, una discoteca, una 
ex, i molts nervis.

Círcol Maldà
Pi, 5. 93 304 39 99. www.circolmalda.
org.

Boris Vian. Construcció 
d’imperis De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
17-22 €. Fins al 19 de maig.

Vegeu crítica a la pàg. 58.

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

Lorca eran todos Dj. i dv., 21 h. 
Ds., 18.30 i 21 h. Dg., 18 h. 23 €. Fins al 
19 de maig.

‘Lorca eran todos’ és l’obra de Pepe 
Rubianes dedicada a la vida, l’obra i la 
mort de Federico García Lorca, 
estrenada el 2006 i protagonista d’una 
forta polèmica a Madrid. L’autor ret 
homenatge a “aquelles persones que 
busquen els seus desapareguts” i a Luis 
Rosales “acusat d’assassí perquè era 
falangista, quan va ser l’únic que va 
ajudar a Lorca allotjant-lo a casa seva”.

 Smiley, una història d’amor 
Dj. i dv., 20.30 h. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 
17.30 h (Dc. 1 de maig funció a les 
18.30 h). 20 €. Fins al 12 de maig.

De Guillem Club. Dir: Guillem Clua. 
Amb Ramon Pujol i Albert Triola

Els dos protagonistes d’aquesta 
comèdia romàntica no poden ser més 
diferents. Conformen una estranya 
parella on l’únic que tenen en comú és 
que són dos homes i que s’han 
enamorat. 

Guasch Teatre
Aragó, 140. 93 451 34 62. www.
guaschteatre.com.

El malalt imaginari Dv. i ds., 21 h. 
Dg., 19 h. 24 €. Fins al 5 de maig.

De Molière. Dir: Albert Pueyo. Amb 
Jaume Aguiló, Marta Fons, Jordi 
Fornieles, Irene Garrés, Tania Gómez, 
Albert Pueyo, Berta Reixach, Onofre 
Rojo

La crisi i les retallades en sanitat han 
posat en estat d’alerta l’Argan, un home 
que pateix massa per la seva salut. Ara 
no té prou amb els serveis del senyor 
Purgon, el seu curandero personal, sinó 
que també vol obligar la seva filla 
Angèlica a casar-se amb un metge; però 
la noia està enamorada del jove Cléante. 

La Seca
Flassaders, 40. 93 310 13 64. www.
laseca.cat.

Contra l’amor De dc. a ds., 21 h. 
Dg., 19 h (excepte 5 i 12 de maig, que es 
representa la trilogia completa, a partir 
de les 17 h. 26 € ). 20 € (Dc., 12 €). Fins 
a l’11 de maig.

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

Josep Maria Mestres dirigeix 
Llibertat! al TNC: un dels 
primers textos teatrals de 
Santiago Rusiñol, escrit el 
1901, i força desconegut pel 
públic. L’actor Roger 
Casamajor, un dels 
protagonistes del muntatge, 
ens ajuda a buscar cinc motius 
perquè no ens la perdem. 

La desconeixença del text
El mateix Casamajor ens 
confessa que no coneixia l’obra. 
I no és estrany, perquè després 
del seu pas pel Romea l’any 
1901 (estrenada mesos abans 
en versió italiana al Teatre 
Novetats), no s’havia tornat a 
representar en cap gran teatre 
de la ciutat. I tot i així, Llibertat! 
obre una nova etapa en l’obra de 
Rusiñol, en la qual decideix 
professionalitzar-se i escriure 
teatre destinat a un públic ampli. 
Existiria L’auca del Senyor Esteve 
–escrita cinc anys més tard– 
sense Llibertat!?
La vigència  de l’obra
Llibertat! explica la història de 
l’arribada d’un nen negre, en 
Jaumet (Òscar Kapoya), a un 
poble català de principis de 
segle. En Jaumet, que en un 
primer moment és rebut pels 
vilatans amb curiositat i 
consignes de tolerància i 
llibertat, es convertirà en una 
amenaça a mesura que 
esdevingui un home. “Llibertat! 
planteja un tema que, 

lamentablement, és molt 
actual: el racisme i la hipocresia 
de la nostra societat. I no 
només això, també hi trobem la 
lluita obrera, l’empresari contra 
el proletariat... Així estem: igual 
que fa cent anys, o pitjor!”, 
etziba Roger Casamajor.
Ens coŀloca en una situació 
compromesa
Llibertat! no narra una història 
aliena: parla de nosaltres. “Jo 
mateix he hagut de reflexionar 
respecte a la meva posició 
davant de determinades 
situacions que es viuen a l’obra. 
M’agrada pensar que jo no 
reaccionaria com ho fan la 
majoria dels protagonistes de 
l’obra però... Hi ha algú que 
estigui lliure de culpa al 100%?”, 
es pregunta en Roger.
I tot i així... és una comèdia
Llibertat! té una clara voluntat 
de denúncia social. Però no hi 
trobem a faltar la ironia de 
marca ‘Rusiñol’, i les situacions 
que provoquen el riure estripat. 
De fet, el primer acte –l’arribada 
d’en Jaumet a la vila, rebut com 
si fos un animaló tropical– és 
pur burlesc. 
Un repartiment de 19 actors
En temps de retallades ferotges 
i precarietat, gaudir d’una obra 
amb dinou actors sobre 
l’escenari no és cosa fàcil. I si 
tot continua com ara, fins i tot 
serà més difícil de veure d’aquí 
en endavant... A Llibertat! hi 
tenim noms de la talla de Quimet 
Pla, Jordi Martínez, Víctor Pi... i 
un reguitzell d’altres grans 
figures de l’escena.–Maria 
Junyent
  
LLIBERTAT!
TNC. De l’1 de maig al 9 de juny

 5 motius 
per veure... 
‘Llibertat!’

En Jaumet de Llibertat! no està acostumat a gaires abraçades.
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