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LOSVIVANCOS: AETERNUM
Aquí teniu un espectacle que comença
a l’ànima per tornar a l’ànima, tot
passant per la dualitat de la carn. I si
aquesta definició us semblamassame-
tafísicament complexa, haureu de de-
manar explicacions als set germans Vi-
vancos, perquè són ells els qui han de-
finit així el seu noumuntatge escènic.
No, no és pas que Los Vivancos s’hagin
oblidat de la fórmula extreme flamen-
co fusion que es van inventar per al seu
primer espectacle, 7 hermanos, i amb
què, i al llarg dels sis darrers anys, han
convocat unmilió d’espectadors i han
recorregut escenaris demigmón. El
que passa és que aquest cop han vol-
gut fer servir aquesta fórmula –en què
hi caben el flamenc, la dansa contem-
porània, el circ acrobàtic, les artsmar-
cials i, fins i tot, lamàgia– per posar-se
a buscar l’eternitat. Tal comho veuen
Los Vivancos, només l’art proporciona
a l’ésser humà la possibilitat de l’eter-

nitat, la possibilitat de fer possible allò
que sembla impossible. Potser per això
mateix, Los Vivancos han encarregat
al compositor de la banda sonora de
Lo imposible (Fernando Velázquez)
una sumptuosa partituramusical, que
arriba a l’escenarimitjançant un enre-
gistrament nomenys sumptuós en què
ha participat l’orquestra Simfònica de
Budapest al complet. No és aquesta
l’única col·laboració de luxe amb què
compten els set nois en el seu camí
cap a l’eternitat artística. Los Vivancos
també han demanat assessorament a
Daniele Finzi Pasca, nom fonamental
del circ contemporani a qui devem
espectacles tan notables comel Corteo
de Cirque du Soleil o aquellDonka (una
carta a Txèkhov) que va passar fa uns
mesos pel TNC. Amb aquests elements,
queda clar que el camí cap a l’eternitat
de què parlen els germans i en què la
llum s’enfronta a les ombres, també és
un camí visualmentmolt vistós. RO

De i amb Los Vivancos. Assessoria
artística: Daniele Finzi Pasca i Julie Ha-
melin. Producciómusical: Fernández
Velázquez. Fins al 23/6. Teatre Tívoli.
Casp, 8.dPasseig de Gràcia (L2, L3,
L4), Catalunya (L1, L3).(93 412 20
63. €De 23 a 38 euros.CDc. i dj.,
21h; dv., 21.30h; ds., 18.30 i 21.30h;
dg., 18.30h.

LLIBERTAT! El TNC recupera una de
les millors i més oblidades obres de San-
tiago Rusiñol, escrita per l’autor de L’auca
del senyor Esteve a partir d’un conte breu
seu que, ara mateix, podeu trobar penjat
al web del teatre. El conte, molt diferent
de la seva versió escènica, us pot servir
per anar familiaritzant-vos amb Jaume
Negre i la resta d’habitants del poblet de
la costa catalana que va acollir aquest
“negrito” quan era un nen petit acabat
d’arribar de les Amèriques. Però que ara
el veu com un element estrany que no
encaixa gens en la seva forma de vida. I
això que en aquest poble sotmès també
als conflictes proletaris característics de la
revolució industrial hi ha un grapat de ve-
ïns que presumeixen d’idees socialment
avançades! De Santiago Rusiñol. Drama-
túrgia i dir.: Josep M. Mestres. Int.: Òscar
Kapoya, Roger Casamajor, Artur Trias,
Jordi Martínez, Aina Sánchez, Maife Gil,
Tilda Espluga. Fins al 9/6. Teatre Nacio-
nal de Catalunya (Sala Petita). Plaça de
les Arts, 1. d Glòries (L1).( 93 306 57
00.€De 15,69 a 31,37 euros.CDe dc. a
dv., 20h; 15, 16, 22 i 23/5, 17h; ds., 17 i
21.30h; dg., 18h.
LORCA ERAN TODOS★★★ Guió i dir.:
Pepe Rubianes. Coordinació d’actors: Fre-
deric Roda. Int.: Eloi Benet, Mañan Ber-
mejo, Laura Galán, Esteban Labarí. Una
producció de la Fundació Pepe Rubianes.
Fins al 23/6. Club Capitol (Sala Pepe Ru-
bianes). La Rambla, 138.d Catalunya (L1,
L3).( 93 412 20 38. € 23 euros.C Dj. i
dv., 21h; ds., 18.30 i 21 h; dg., 18h.
PARARAPAPA Guió: Mònica Pérez i Mi-
quel Sitjar. Dir.: Mònica Pérez i Jordi Rios.
Int.: Juli Fàbregas, Miquel Sitjar, Miki Es-
parbé. 18 i 25/5. Teatre Goya Codorníu.
Joaquín Costa, 60. d Universitat (L1, L2).
( 93 343 53 23. € 20 euros.C 22.30h.
PRIMER AMOR De Samuel Bec-
kett. Una creació de Miquel Gòrriz i Àlex
Ollé (a partir d’una idea deMoisèsMaicas i
Pere Arquillué). Int.: Pere Arquillué. Fins al
16/6. La Villarroel. Villarroel, 87. d Urgell
(L1). Hospital Clínic (L5).( 93 451 12 34.
€ 22 euros.C De dt. a dj., 20.30h; dv.,
21h; ds., 18.30 i 20.30h; dg., 18.30h.
SHOPPING & FUCKING De Mark
Ravenhill. Dir.: Oriol Rovira. Cia. Ferran Vi-
lajosana-Oriol Rovira. Int.: Clara Lago, Da-
vidMercè, Ferran Vilajosana,Mingo Ràfols,
Quim Àvila. Fins al 19/5. Teatre Tantaran-
tana. Carrer de les Flors, 22.d Paral·lel (L2,
L3).( 93 441 70 22. € 20 euros; dc. i dj.,
16 euros.C De dc. a ds., 21h; dg., 19h.
SOLFATARA Creació, text i int.: Mònica
Almirall, Albert Pérez Hidalgo, Miquel Se-
gòvia. Cia. Atresbandes. Fins al 26/5. Sala
Beckett. Ca l’Alegre de Dalt, 55 bis. d Joa-
nic (L4). ( 93 284 53 12. € 20 euros;
dc. i dj., 15 euros.C De dc. a ds., 21.30h;
dg., 18.30h.
STOCKMANN ★★★ Un enemic del po-
ble: aquest és el títol original de la mag-
nífica obra d’Ibsen que Les Antonietes
Teatre presenta ara en versió lliure. I en
això s’ha transformat el Dr. Stockmann,
en un enemic del poble dispost a buscar la
ruïna a la seva comunitat i a buscar-se-la
ell mateix. Stockmann és el directormèdic
del balneari que ha portat la prosperitat
a aquest poble. Però ara creu haver tro-
bat en les seves aigües un perillós agent
contaminant. Quin dret té, a fer públiques
les seves sospites, aturar el funcionament
del balneari i empastifar per sempre més
el bon nom de la institució? Quin dret té,
un individu que es creu posseïdor de la
veritat, a qüestionar les decisions de la
majoria i posar en perill la seva estabili-
tat i el seu futur econòmic? A partir d’Un
enemic del poble, d’Henrik Ibsen. Dir.: Ori-
ol Tarrasón, Les Antonietes Teatre. Int.:
Bernat Quintana, Pep Ambrós, Annabel
Castan, Mireia Illamola, Arnau Puig. Fins
al 16/6. Sala Muntaner. Muntaner, 4.
d Universitat (L1, L2).( 93 451 57 52.
€ 20 euros; dc. i dj., 18 euros.C De dc. a
ds., 20.30h; dg., 18.15 h.

BABY BUM Després d’haver-nos ofert
l’any passat una mena de resum antològic
dels seus primers vint anys d’accidentada
trajectòria, ara els polipoètics tornen a
atacar amb un espectacle nou de trinca.
Amb l’humor irrespectuós que els caracte-
ritza, els polipoètics es presenten carregats
d’aforismes que despertarien l’enveja del
mateix Oscar Wilde i de poesies especial-
ment pensades per a qui no llegeix poesia,
i pensades per fer una trencadissa amb la
poesia entesa com a delicada porcellana
de què reneguen aquests rapsodes. Acci-
dents Polipoètics. Autors i int.: Xavier The-
ros i Rafael Metlikovez. Fins al 26/5. La Se-
ca Espai Brossa. Flassaders, 40. d Jaume I
(L4).( 93 315 15 96. € 16 euros; dc., 12
euros.C De dc. a ds., 20.30h; dg., 18.30
(dc. 22/5, no hi ha funció).
BARCELONA Vegeu crítica. Text
i dir.: Pere Riera. Int.: Míriam Iscla, Emma
Vilarasau, Anna Moliner, Jordi Banacoloc-
ha, Pep Planas. Pepa López, Carlos Cuevas,
Jon Carreras. Fins al 22/6. Teatre Nacional
de Catalunya (Sala Gran). Plaça de les Arts,
1. d Glòries (L1). € De 19,05 a 38,09 eu-
ros.C De dc. a ds., 20h; dg., 18h.
DUBTE De John Patrick Shanley.
Dir.: Sílvia Munt. Int.: Rosa Maria Sardà,
Ramon Madaula, Nora Navas, Mar Ullde-
molins. Fins al 9/6. Teatre Poliorama. La
Rambla, 115. d Catalunya (L1, L3).( 93
3177599.€De20a28 euros.CDedc. a
dv., 21h; ds., 18 i 21h; dg., 18h.
ELS GUAPOS SÓN ELS RAROS Paraula
deManel: els guapos són els raros. I per als
quatre protagonistes d’aquesta història,
quatre nerds de naixement que han decidit
deixar de ser-ho, les paraules deManel van
a missa; el popular grup barceloní és se-
gons ells un model perfecte del salt instan-
tani cap a la fama. Però per fer el seu salt
necessiten la vostra col·laboració i la vostra
tecnologia: en aquesta obra cal estar tota
l’estona amb el mòbil encès a la mà. S’ha
de tenir en compte la gran responsabilitat
que el quartet diposita en vosaltres: de la
seva actuació d’avui en depèn que puguin
assaborir les delícies d’això que ells anome-
nen la fast famoque restin per sempremés
en el grup dels eterns frustrats. Text i dir.:
Enric Cambray. Int.: David Anguera, Ricard
Farré, Martí Salvat, Enric Cambray. Sense
data de comiat. Teatre Gaudí Barcelona
(TGB). Santa Antoni Maria Claret, 120.
d Hospital de Sant Pau (L5), Sagrada Fa-
mília (L2, L5), Joanic (L4).( 93 603 51
52. € 20 euros.C Dj. i dv., 20.30h; ds.,
18.30h i 21h; dg., 18.30h.
ELS FERÉSTECS Dir.: Carlo Goldo-
ni. Dir.: Lluís Pasqual. Int.: Andreu Benito,
Jordi Bosch, Xicu Masó, Boris Ruiz, Laura
Conejero, Pol López, Carles Martínez, Ro-
sa Renom, Rosa Vila. Fins al 16/6. Teatre
Lliure. Montjuïc. Passeig Santa Madrona,
40. d Poble Sec (L3).( 93 228 97 47.
€ 30,25 euros; dc., 21,30 euros.C De dc.
a dv., 20.30h; ds., 17.30 i 21h; dg., 18h.
LITORAL L’obra que va fer de Wajdi
Mouawad un dels dramaturgs essencials
d’aquests darrers anys, que va iniciar una
trilogia teatral de la qual Incendis va ser el
segon brillant i commovedor lliurament, i
que vam poder veure al Temporada Alta
dirigida pel seu mateix autor, arriba per fi
a Barcelona. Cal dir que, malgrat el drama-
tisme del punt de partida argumental i mal-
grat, fins i tot, els paral·lelismes temàtics,
aquestésun textmenys tocatper la tragèdia
que Incendis, més proper a l’aventura inicià-
tica, al conte oral, al relat èpic amb ressons
de L’odissea. De Wajdi Mouawad. Dir.: Rai-
mon Molins. Atrium Produccions. Int.: Marc
Rodríguez, Lluís Marco, David Verdaguer,
Mireia Trias, PatríciaMendoza, Pepo Blasco,
Xavier Ruano. Fins al 9/6. Teatre Romea.
Hospital, 51.d Liceu (L3).(933015504.
€ De 26,50 a 31,50 euros.C De dt. a dv.,
20.30h; ds., 20.30 h.; dg., 18h.

• NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

CARTELLERA TEATRE

Consulteu la cartellera sencera
a La Vanguardia.

LA NENA ÉS BEN MEVA
EL MESTRE LABICHE TRANSFORMA EL DRAMA
DE LA GELOSIA PATERNA EN UN GRAN VODEVIL

Pretendents amb aspiracions

d’obtenir lamàde la senyoreta

Ismènia: abans de fer el pas, es-

colteu atentament la criada de la

casa, que, comacostuma apassar

sempre amb aquestes criades de

comèdia, sapmés del que passa

a la llar dels senyors que els se-

nyorsmateixos. Chiquette us ho

diràmolt clar: aquí, de preten-

dents il·lusionats ja n’han desfi-

lat un bon grapat. I tal comexpli-

caChiquette, tots aquests pre-

tendents han arribat sempre ben

segurs d’ellsmateixos, amb aires

demilhomes que es pensen que

ja ho tenen tot al sac. De fet, el

primer cop que es trobin amb el

senyorVancouver, el pare de la

criatura, fins i tot poden caure en

l’equívoc de creure que han sigut

ben rebuts. Però,mentrestant,

ell ja els està assenyalant el camí

cap a la porta de sortida. Tant li

fa, elsmèrits de què puguin pre-

sumir aquests pretendents. Obli-

deu-vos d’aquells pares típics de

les grans comèdies clàssiques

(Els feréstecsdeGoldoni, sen-

se anarmés lluny) que volen ca-

sar la filla amb el nuvi quemés

s’ajusti als seus propis interes-

sos. El senyorVancouver, l’úni-

ca cosa que vol és no casar la filla

ambningú. Si la nena encara és

una criatura! Si té vint-i-vuit pri-

maveres de res! Qui ho diu que,

al pas que va, se li acabarà pas-

sant l’arròs?

QUIN HORROR, EL VODEVIL

Aixòhodiu tambéChiquette a la

primera escena d’aquesta obra

escrita precisament per quime-

reix ser qualificat comel gran

creador del vodevil francès del

segleXIX.Traduïda per Jaume

Melendres amb tota la llibertat

que el gènere reclama, aquesta

peça curta és només una de les

cent setanta-sis comèdies vode-

vilesques que el prolíficLabiche

va escriure, sovint amb l’ajut

d’un equip de col·laboradors.

Però és tambéuna de lesmés re-

presentatives de l’estil d’un au-

tor que, comassenyala el direc-

torHermannBonnín, va saber

transformar elmalentès en un

bonmirall de les febleses huma-

nes. Febleses comara l’egoisme

gelós d’aquest pare que no vol

ser de cap de lesmaneres el pare

de la núvia. RO

D’EugèneLabiche.Dir.:HermanBonnín.
Int.: Lina Lambert, JaumePla,Mingo
Ràfols, TeresaUrroz,AnnaYcobalzeta.
Del23/5al23/6. LaSecaEspaiBrossa.
Flassaders,40.d Jaume I (L4).(93
3151596.€20euros;dc.,12euros.
CDedc.ads.,21h;dg.,19h.
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