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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?

Apolo Teatre
Paral·lel, 59. 93 441 90 07.  
www.teatreapolo.com.

La cena de los idiotas Dj. i dv., 
20.30 h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 18 h. 
22-28 €. Del 16 de maig al 23 de juny.

De Francis Veber. Dir: Juan José 
Alfonso. Amb Josema Yuste, Agustín 
Jiménez, Félix Álvarez ‘Felisuco’, 
Esperanza Lemos, José Luis Mosquera, 
Natalia Ruiz.  

Un grup d’amics organitzen 
periòdicament un ‘sopar dels idiotes’, 
en què conviden persones aparentment 
estúpides per pura diversió. 
L’experiència s’estronca el dia que un 
dels amics pateix un atac de lumbàlgia 
i s’enfronta cara a cara amb les 
vivències i les reflexions personals del 
més idiota, per acabar-se adonant que 
ell també forma part d’aquesta raça.

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 
telenovel·les llatinoamericanes i 
cantants hispanes de la dècada dels 
vuitanta. 

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. Un 
boxejador que no suporta la pressió. 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.

El laberinto de la mente  
Dv., 23.30 h. 12 €. 

Conferència universitària on dos 
doctors de la ment us alliçonaran amb 
exhibicions de telepatia, hipnosis, 
teletransportació, levitació i predicció 
de futur immediat. 

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.

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. Dir: Sílvia 
Ferrando. Agitardors de la idea: 
Joaquim Armengol i Joan Casas.

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

(!) Absent De dc. a ds., 21 h. Dg.,  
19 h. 17-22 €. Fins al 19 de maig.

De Fermí Casado. Dir: Òscar Molina. 
Amb Fermí Casado

Diàleg amb un interlocutor que no 
veiem, o un diàleg per una sola veu. Un 
conductor d’autobús arriba a la 
consulta d’un terapeuta amb un greu 
problema, que no coneixerem 
d’entrada, però que ha de resoldre en 
10 dies. Durant 10 quadres anirem 
coneixent el personatge i el seu 
estrany problema cognitiu que cada 
dia posa en perill la vida de moltes 
persones.

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

Els temps passen i els dies també, els 
imperis i les seves estratègies, els usos i 
costums dels idiomes, les tonades de 
moda, les intencions de vot i tot allò que 
ens semblava etern. L’espectacle vol 
acostar-se a Boris Vian, aquest creador 
singular, músic de nits diürnes, 
anarquista d’estat i ensemblador de 
paraules en els rítmes. 

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 
26 de maig.

Torna l’obra que Pepe Rubianes va 
dedicar a la vida, l’obra i la mort de  
Federico García Lorca. L’autor ret 
homenatge a “aquelles persones que 
busquen els seus desapareguts” i a Luis 
Rosales “al qual va acusar 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 26 de maig.

De Guillem Club. 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.

Escuela de calor De dc. a dv.,  
21 h. Ds., 19 i 21.30 h. Dg., 19 h. (20 de 
maig funció a les 19 h).. 19-36 €. Fins al 
26 de maig.

‘Escuela de calor’ és un espectacle 
sobre les cançons i els èxits més grans 
que varen néixer a Espanya a través de 
la ràdio. Des de la famosa movida 
madrilenya amb Nacha Pop, Los 
Secretos, Alaska o Radio Futura 
passant per Loquillo, Miguel Bosé, 
Hombres G, Joaquín Sabina i El Último 
de la Fila.

El Molino
Vilà i Vilà, 99. www.elmolinobcn.com.

El Molino aixeca l’ànim De dj. a 
dg., 18.30 h. 33 €. Fins al 2 de juny.

Cartellera

Sala Muntaner 
Fins al 16 de juny
 
L’enemic del poble és una obra 
valenta, molt valenta, encara 
avui, 130 anys després que 
Henrik Ibsen l’escrigués. Per 
moltes raons, però sobretot per la 
gosadia de verbalitzar una de les 
sentències antiautoritàries més 
escruixidores que he sentit mai: 
“Una minoria pot tenir raó; la 
majoria sempre s’equivoca”. El 
Dr. Stockmann pronuncia 
aquesta frase definitiva enmig 
d’un brillant discurs davant el 
poble, vulgar i notable, en el qual 
també assegura que els 
mandataris ignorants mai no 
valoraran la cultura per la simple 
raó que ens fa lliures, que ens 
converteix en individus 
capacitats per prendre decisions 
per nosaltres mateixos. Molt 
nietzschià. Molt actual.
 La companyia Les Antonietes 

ha aixecat una reeixida 
dramatúrgia de la peça d’Ibsen. 
Han escurçat l’obra per centrar-se 
en els sis personatges principals i 
fer més directe el missatge. 
D’entrada, la seva proposta té un 
punt estètic d’herència 
Ostermeier que els acompanya en 
tot moment, ajudada per les 
interpretacions d’un contingut 
Bernat Quintana en el paper del 
Dr. Stockmann i un expansiu Pep 
Ambrós en el del seu germà, Peter 
Stockmann, l’alcalde de la 
localitat costanera que intentarà 
que el descobriment del doctor 
–l’aigua que alimenta el flamant 
balneari del poble està 
contaminada– sigui desacreditat. 
El quart acte, el de l’assemblea, 
està resolt amb mà germànica pel 
director, Oriol Tarrasón, ja que 
trasllada l’acció als espectadors i, 
en certa mesura, ens fa partícips 
del que passa en escena. Si 
pensen que el teatre encara 
conserva el poder de revoltar-los, 
no se la perdin.  –A.Gomila

Teatre Gaudí. Fins al 30 de juny
 
Acceptar qui ets i com ets. 
Aquesta és la frase final i la 
millor de l’espectacle Els guapos 
són els raros, escrit i dirigit per 
Enric Cambray i estrenat al 
Teatre Gaudí. La millor frase i 
una de les poques idees 
aprofitables d’una creació feta 
amb més il·lusió que encert tot i 
el saníssim objectiu d’apropar al 
teatre el públic més jove (tant de 
bo ho aconsegueixin).  Per això, 
el protagonistes són tres nanos 
de quart de BUP a punt de 
graduar-se però adscrits al grup 
del que ells anomenen els nerds 
(repetidors, discriminats),  
contraposats als guais, els que la 
vida els ve de cara i regnen a 
l’institut. 

No es pot dir res en contra de 
l’atreviment, de la gosadia de qui 
mou una il·lusió, en aquest cas 
fer teatre, però si caldria dir que 
a més d’acceptar-se com un és, 
s’han de conèixer les pròpies 
limitacions. Potser, esclar, això, 
en el món de la creació, només es 
troba quan t’estavelles. I 
Cambray, al nostre entendre, 

s’estavella. Altra cosa és 
l’eficàcia que demostra en el món 
de les relacions publiques. 
D’aquí que hagin aconseguit que 
les The Mamzelles el facin una 
cançó al seu estil i també que el 
grup Manel els deixi fer servir el 
títol d’un dels seus temes així 
com extractes d’alguns altres, 
segons ells asseguren, que 
s’insereixen al llarg de 
l’espectacle. Els desitgem més 
sort en altres aventures. 
–S. Fondevila

Stockmann

Els guapos són els raros

Que tingueu sort...


