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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?

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

(!) Yo no soy esa Ds., 21 h. Dg., 20 
h. 6 €. 11 i 12 de maig.

De Colectivo Diosloscría. Dir: David 
Franch. Amb O. Blanco, L. Hervás.

‘Yo no soy esa’ parteix de la 
investigació sobre la generació a la que 
pertanyem, la primera generació que 
pensa que el seu futur serà més difícil 
que el seu passat, una generació 
envoltada de dubtes, una generació que 
va anar a l’escola, a l’institut i a la 
universitat; de nosaltres s’esperava que 
fóssim grans professionals, empresaris 
o artistes. ‘Yo no soy esa’ parla sobre la 
nostra ignorància, assumint-la com un 
tret característic de la nostra existència.

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

Boca de perlas Dv., 21 h. 10 €. 
Fins al 31 de maig.

Comèdia melodramàtica musical 
inspirada, en forma de sàtira, en les 
telenoveŀles llatinoamericanes i les 
cantants hispanes de la dècada dels 
vuitanta. En l’obra s’inclouen una sèrie 
de cançons que són interpretades en 
viu, i a més de les extravagants 
actuacions dels personatges, 
s’intercalen videoclips i programes de 
televisió de l’època.

El diván Dl., 20.30 h. 15 €. Fins al 
27 de maig.

Una psicòloga que no suporta el 
dubte de si el seu marit l’enganya. Una 
dona que no suporta més el seu marit. 
Un boxejador que no suporta la pressió. 
Un marit que no suporta al seu 
company de feina. Un company que no 
suporta la mediocritat. L’únic que els 
suportarà a tots és ‘El diván’ i perquè 
no li queda cap altre remei.

L’agència Dt., 20.30 h. 10 €. Fins al 
28 de maig.

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. 

No entiendo lo que me dices 
Dj., 21 h. 15 €. Fins al 30 de maig.

Esbojarrat espectacle ple de fòbies, 
un gos, una actriu porno, un quadre, 
pastilles, una discoteca, una ex, i molts 
nervis.

Casino de l’Aliança del 
Poblenou
Rambla del Poblenou, 42. 93 225 28 14. 
www.casinoalianca.com.

(!) El mètode Jennifer Ds.,  
21.30 h. De 10 a 15 €. Només ds. 11.  

De David Belzunce. Dir: David 
Belzunce i Artur Díaz Barbagli. Amb 
Fani Elena Simarro, Valeria, Erika 
Rodríguez, Merche Carla León, Tania 
Ana Mª Romero, Asun Rocío Gutiérrez.

Cinc caixeres de la cèlebre cadena de 
supermercats Epaski aspiren a 
aconseguir un càrrec superior dins de 
l’empresa. Però abans han de superar 
un procés de selecció grupal ben 
especial, de nom en clau: el Mètode 
Jennifer.

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

7 encontros Dg., 21.30 h. 7 €. Fins 
al 16 de juny.

De Helder Costa (traducció de 
Ramon Minguillón). Dir: Sílvia 
Ferrando. Agitadors de la idea: 
Joaquim Armengol i Joan Casas.

En lloc de les inevitables tertúlies 
dels programes matinals de la ràdio, en 
lloc d’aquests personatges mediàtics 
que sempre es repeteixen, a partir de 
materials de Helder Costa, el Círcol 
Maldà acull aquests ‘encontros’ on 
posa a conversar gent com Churchill 
amb Gandhi, o Jesucrist amb Mao Tsé 
Tung.

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

L’espectacle vol acostar-se a aquest 
creador singular, músic de nits diürnes, 
anarquista d’estat, ensemblador de 
paraules en els ritmes i tantes altres 
coses, amb la lliçó que ens recorden 
cada tardor les fulles que no tenen altra 
possibilitat que caure: els temps passen 
i els dies i els imperis també, esperem 
que alguna petita cosa d’allò que el 
gran Vian ens va fer rumiar encara 
serveixi per continuar practicant 
aquest verb.

(!) Mallorca, vers a vers De dc. a 
ds., 21 h. Dg., 19 h. 19-22 €. Fins al 12 
de maig.

L’actor Pep Tosar posa veu als 
poetes mallorquins en un espectacle 
que recull les creacions que millor 
dibuixen el llegat literari de la 
Mallorca del segle XX. Juntament amb 
la pianista Maria Lorea crearan un 
espectacle sensible i bell que només 
pot sortir de la unió de dos grans 
artistes.

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.

Torna l’obra que Pepe Rubianes va 
dedicar a la vida, l’obra i la mort de 
Federico García Lorc. 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. 20 €. Fins al 19 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. 

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

Cartellera

Director solvent i precís, Jordi 
Prat i Coll també és autor. Va 
estrenar Obra vista a la Sala 
Beckett al 2005 i té una altra 
obra, editada per Edicions 62, 
Carrer Hospital amb Sant 
Jeroni, que no ha pogut muntar, 
encara. Ara és l’encarregat de 
donar el tret de sortida a 
l’Atrium Lab, precisament amb 
un text encunyat per ell, De 
quan somiava... Monòleg 
tragicòmic a quatre veus 
eurovisives d’una actriu soltera 
aturada, amb Màrcia Cisteró, 
Sara Espígul, Berta Giraut i 
Fiona Rycroft.

Què t’ha portat a tornar a 
l’escriptura teatral?
No és res premeditat.Dono 
classes d’escriptura teatral i fa 
un temps em vaig adonar que, 
de fet, escrivia molt poc. I quan 
Raimon Molins em va demanar 
de fer alguna cosa per a l’Atrium 
Lab vaig agafar quatre actrius i 
el primer que vaig voler saber 
era si estarien disposades a fer 
un experiment amb la literatura 
del jo. Amb Les quatre bessones 
de Copi de rerefons.
Això vol dir que hi ha molt de tu 
en aquesta obra.
Després de dirigir Songs of wars 
I have seen, de Gertrud Stein, 
vaig proposar-me fer front a 
l’escriptura automàtica. Vaig 
escriure cent pàgines d’una 
tirada. I per muntar De quan 
somiava, he agafat trossets 
d’allà per crear una història. El 

dietari d’una actriu aturada i 
soltera a qui no li passen les 
coses que la farien feliç.
Parles del fet creatiu?
Ella escriu i volia que es notés 
en tot moment què implica el fet 
d’escriure, però per a què no 
quedés pedant, faig que, de 
petita, hagués estat fan del 
festival d’Eurovisió. Aleshores 
vaig agafar les cançons que 
més m’agraden de fa quinze o 
vint anys, cosa que implica que 
et fiques dins el terreny 
emocional.
¿Fas un retrat cru del món del 
teatre?
L’actriu és la típica que està 
apuntada a l’Obrador de la Sala 
Beckett, que va fer el càsting de 
Roberto Zucco... Però més que 
un retrat, és una circumstància. 
És la història d’una depressió, 
que acaba bé.
És una actriu fallida, la teva?
És una actriu que no serà mai 
actriu. Un tipus de dona, d’uns 
35 anys, soltera, frustrada, que 
em provoca una tendresa 
infinita. N’hi ha moltes, de 
dones així. Els nois actors 
acaben treballant tots. Però les 
dones, que normalment són 
més bones, tenen més 
competència i menys papers... 
Es parla molt de la família, al 
teatre, i crec que a aquestes 
dones que volen ser mares, que 
estan soles... algú havia 
d’escriure una obra sobre elles. 
–A.Gomila 

DE QUAN SOMIAVA... MONÒLEG 
TRAGICÒMIC A QUATRE VEUS 
EUROVISIVES D’UNA ACTRIU 
SOLTERA ATURADA
Sala Atrium. Fins al 19 de maig

Un fan del festival d’Eurovisió.

 La rèplica 
Jordi Prat i Coll
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