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Barcelona-Ciutat 
(!) L’ànima del bus de Jordi 

Martínez i Martí Torras. Dir: Martí 
Torras. Amb Jordi Martínez, Pep Pascual, 
Lola López Luna. De dt. a ds., 19 i 21 h. 
22 €. Fins al 28 de juliol. 

El bus on arrenca aquest espectacle 
s’omple de música i paraules. Agafeu-lo 
en algun dels quatre barris de la ciutat 
des d’on surt i veureu on us condueix. 
Propera parada, el Grec. 

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. 
Cinc homes i cinc dones contestaran les 
mateixes preguntes, cadascú des de les 
seves perspectives i des de les seves 
necessitats. 

Las Maris Amb Javier Álvarez i 
Nieves Arilla. Dc., 20.30 h. 8 €. Fins al 8 
d’agost. 

Espectacle heterodox, on es barreja 
música, teatre, cabaret, l’humor i la 
complicitat amb el públic. Un viatge 
sorprenent i estimulant per una 
acollidora sala d’estar plena de cançons 
de la mà de Javier Álvarez i Nieves Arilla. 

El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). www.elmolinobcn.com. M: 
Paral·lel (L2-L3). 

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. 

El Polvorí de Montjuïc 
(Camí Polvorí, 1). T. 93 101 01 30. www.
teatrodelossentidos.com. Anticipada: www.
entradas.com. 

(!) Oracles de Teatro de los Sentidos. 
Dir: Teatro de los Sentidos. 70. De dj. a 
dg., 18 h. 28 €. Fins al 29 de juliol. 

Ja han passat 10 anys des que Teatro 
de los Sentidos va sorprendre a públic i 
crítica amb Oracles, una obra que no és 
una obra, sinó una creació teatral teixida 
amb quatre fils –el laberint, l’alquímia, 
l’oracle i la rondalla– que explora la 
relació entre la pregunta i el misteri. 

Font Màgica de Montjuïc 
(Av. Maria Cristina). M: Espanya (L1-L3-
FGC). 

(!) Popcorn machine (A domestic 
apocalypse) Amb Philine Dahlmann, 
Salvatore Frasca, Elske Van Gelder, Eva 
Ordoñez Benedetto. De dc. a dg., 22 h. De 
12 a 28 €. Del 25 al 29 de juliol. 

Vegeu prèvia a la pàg. 55.

Hub 
(Plaça de Margarida Xirgu). 

(!) Cabarets de circ Dir: David Gol. 
Amb Joan arqué, Maximiliano Stia 
Odoroff, Miner Monell. Dv., 23.30 h.  
20 €. Només 27 de juliol. 

Els divendres us esperen un mestre de 
cerimònies, una orquestra i tot d’artistes 

Estació del Nord. Fins al 31 de juliol
 
La companyia numantina de 
Parking Shakespeare fa quatre 
anys que s’enfronta a pèl a tots els 
elements. La seva ciutadella és 
l’espiral ceràmica que l’artista 
Beverly Pepper va cobrir amb 
l’ombra de til·lers per completar la 
peça de 'land-art' que és en realitat 
el parc de l’Estació del Nord. Els 
elements són, a més dels 
meteorològics, els gossos que 
borden, el repicar de la bola de ping-
pong sobre la taula, les converses al 
vent, la celebració d’un gol a la 
porteria. No tenen res, ni vestuari, ni 
llums, ni decorat. A canvi, tenen 
molt del mai prou ponderat talent 
de mantenir un heterogeni públic 
atent i en silenci, gaudint a plena 
llum del dia –i sense res que els 
impedeixi de seguir el seu camí– 
d’una vella comèdia de 
Shakespeare. 

Aquest any toca Treballs d’amor 
perduts, una obra que ha de tenir 
latent un gen de teatre musical, ja 
que pocs muntatges es resisteixen a 
potenciar l’aire de comèdia 
romàntica clàssica que aflora tan 

aviat com irrompen a escena la 
princesa i les seves damisel·les per 
fúmer enlaire el recolliment 
espiritual del rei i dels seus 
companys. La versió que dirigeix 
Marilia Samper és lleugera, 
divertida, adaptada a la naturalitat 
del concepte que proposa la 
companyia, lliure per empeltar en la 
trama una picada d’ullet a 
l’actualitat o un entremès de 
Cervantes. Una llibertat també 
utilitzada per definir els 
personatges amb més o menys 
caricatura. Una festa d’art popular, 
com si García Lorca hagués aparcat 
prop de La Barraca i espiés entre els 
til·lers.  –Juan Carlos Olivares

Teatre Gaudi de Barcelona. Fins 
al 29 de juliol
 
La vida de Tennessee Williams és 
tan o mes interessant que les seves 
obres perquè està farcida d’ una 
carga dramàtica  d’alt voltatge. 
Martí Peraferrer (dramaturg i 
intèrpret) i Francisco Cerro 
(director) van veure en les 
Memòries (Bruguera)  publicades 
per l’autor un projecte teatral que li 
donés vida damunt de l’escenari, 
tot extraient fragments del llibre. 
De fet, el monòleg comença com el 
llibre: actor i director han imaginat 
Tennessee Williams a l’habitació 
d’un hotel a on dicta el relat a una 
gravadora. 

Si l’original no és una biografia 
corrent, ni segueix un ordre 
estrictament cronològic, aquest 
espectacle tampoc. I per això es 
fixa amb aquells paisatges que 
d’una o altra manera poden ajudar 
a perfilar la personalitat de l’autor, 
alternats amb fragments musicals 

de l’època . I és molt possible que 
per qui no ha llegit el llibre, el text 
resulti prou informatiu i esclaridor, 
però la voluntat de dramatitzar el 
que el protagonista recorda traeix 
el distanciament del record. 
Williams va escriure aquestes 
memòries per motius econòmics i 
malgrat la sinceritat, el relat, d’un 
gran nivell literari, no reviu el 
passat sinó que l’explica, els lectors 
i a si mateix. Si el plantejament 
inicial, amb un micrófon que tant 
està a les seves mans com a l’altra 
punta de l’habitació, resulta poc 
adequat, la direcció porta a l’actor a 
manifestar els estats anímics amb 
exageració, excés d’histrionisme  i, 
per tant, amb poca credibilitat.  És 
la diferència entre ser o representar. 
Tennessee, com diem, pot ser útil 
per qui vulgui conèixer allò que va 
marcar la vida de l’escriptor (des de 
la seva possessiva mare, la 
estimada germana Rose, les 
addiccions múltiples i la promíscua 
homosexualitat), però teatralment 
no acaba de funcionar.–Santi 
Fondevila

Treballs d’amor perduts 

Tennessee

Shakespeare a l’aire lliure.

 Per una vegada, il·lustres 
senadors mandrosos i 

llepafils de la província, podem 
afirmar que el món del teatre bull, 
d’indignació i d’idees, davant de la 
brutal pujada de l’IVA de les 
entrades del 8 al 21%. Tots tenen 
fins a l’1 de setembre per 
empescar-se alguna idea que els 
salvi de l’abisme. I, oh, sorpresa, 
n’estan sorgint, i de bones.

 Aquest senador saltamarges 
va fugir el cap de setmana 

passat a Avinyó amb l’objectiu de 
veure el que no veurà durant 
l’escarransida temporada teatral 
que ens ve a sobre, i, com devia 
ser en temps molt més infaustos, 
va trobar munts de conciliàbuls i 
reunions conspiratòries. I, esclar, 
tocava parar l’orella.

 Una de les idees que planava 
a Avinyó seria cobrar les 

entrades a 1 euret, i, per tant, 
aplicar el 21 % d’IVA sobre la 
ridícula xifra. A banda, es 
demanaria a l’espectador que fes 
una donació x. Això, evidentment, 
només ho podrien fer les sales 
molt petites, però a partir d’aquí 
es podria muntar una estratègia.

 Una altra opció, més 
revolucionària i insurgent, 

seria que les empreses teatrals es 
declaressin insubmises, 
fiscalment parlant. I posessin 
l’IVA en un compte a part, per si de 
cas la protesta s’esllangueix o 
fracassa. A més, si demà passat 
algun president assenyat 
proclama la independència, 
tindrien un munt de quartos 
estalviats per fer front a 
l’aixecament artístic del país.

 El que queda clar, tanmateix, 
és que no tothom està 

igualment conscienciat. A la 
manifestació de dijous passat, hi 
havia molta gent del teatre. Però 
també en faltaven molts. No cal dir 
noms... Tanmateix, una cosa 
queda clara: si el sector no s’uneix 
d’una vegada per totes, això se’n 
va a fer punyetes. D’aquí a un 
temps, ja trobaran gust de nou a 
barallar-se, a veure qui crida més 
fort. Els comunicats ja no basten. 
–Andreu Gomila

Brutus
Entrades  
a 1 euro

Cartellera


