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Teatre

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

De cartones y hombres Dv.,  
21 h. 12 €. Només dv. 7. 

Espectacle que utilitza poques 
paraules, poquíssimes, quasi cap, però 
ple de mirades i gestos, amb la comèdia 
com a principal arma contra 
l’adversitat. En el seu cinquè 
espectacle, Factoría Los 
Sánchez s’endinsa en el món del clown 
sense perdre de vista el teatre social que 
caracteritza la companyia.

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 €. Fins al 23 de juny.

De Francis Veber. Dir: Juan José 
Alfonso. Amb Josema Yuste, David 
Fernández, 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.

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

(!) Festival Shakespeare 2013: 
Big Will Shakespeare!! Ds., 21 h. 
12 €. Només ds. 8. 

Dir: Eva Hibernia i Quim Lecina. 
Amb Quim Lecina, Montserrat Bertral, 
Anna Farriol, Berta Vidal.

Un recorregut teatralitzat sobre la 
gran obra shakespeariana, sempre des 
del punt de vista del seu autor. L’acció 
es situa a una taverna musical en el 
temps actual, una taverna que 
homenatja la Boar’s Head que 
freqüentava Shakespeare.

(!) Festival Shakespeare 2013: 
Diagnòstic, Hamlet Dv., 20 h. 12 €. 
Només dv. 7.  

De Miquel Gallardo. Dir: María 
Castillo. Amb: Miquel Gallardo.

Un Hamlet adaptat als nostres dies a 
través d’un jove hikikomori, amb la 
salvedat que el jove protagonista porta 
més lluny el seu aïllament i es tanca a 
l’interior d’un armari, del qual es nega a 
sortir sota cap circumstància, i des d’on 
recorda i pateix el seu traumàtic passat. 
A diferència de l’original, a ‘Diagnòstic, 
Hamlet’, el protagonista ja ha viscut la 
seva tragèdia.

(!) Festival Shakespeare 2013: 
La caiguda de l’H (versió muda) 
Dj., 21 h. 12 €. Només dj. 6.  

De Jordi Oriol. Dir: Xavier Albertí. 
Amb Sasha Agranov (cello), Jordi Oriol 
(clarinet), Oriol Roca (bateria i joguines) 
i Jordi Santanach (clarinet baix).

Versió acústica de ‘La caiguda 
d’Amlet’ de Jordi Oriol, dirigida per 
Xavier Albertí, en què es manté el text 
íntegrament, però canvia el treball 
sonor, incorporant una formació de 
cambra: clarinet, clarinet baix, cello i 
bateria. 

(!) Festival Shakespeare 2013: 
Sonets encadenats Dg., 18 h. 12 €. 
Només dg. 9.  

De William Shakespeare (traducció 
de Salvador Oliva). Dir: Antonio Calvo. 
Amb Lluís Soler.

Una proposta que combina els 
Sonets de Shakespeare, una de les més 
penetrants formulacions de la 
metafísica de l’amor etern, i la 
sinceritat de la interpretació de Lluís 
Soler amb la seva poderosa i 
intencionada paraula. Melodies 
sortides dels cors dels violoncels que hi 
ha a escena i dels versos de les pàgines, 
ens fan creure que cada paraula neix, 
nua, en aquell mateix instant, per ser 
pronunciada.

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

Boca de perlas Dv., 21 h. 10 €.
Comèdia melodramàtica musical 

inspirada, en forma de sàtira, en les 
telenoveŀles llatinoamericanes i 
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 
24 de juny.

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.

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

‘El laberinto de la mente’ (Cachonda-
mente) és una conferència universitària 
on dos doctors de la ment us 
alliçonaran amb exhibicions (de les 
quals podeu ser víctimes) de telepatia, 
hipnosis, teletransportació, levitació i 

predicció de futur immediat. Això és el 
50% de l’espectacle. L’atre 50% és la 
‘cachonda’. Els escèptics són 
benvinguts.

L’agència Dt., 20.30 h. 10 €. Fins al 
25 de juny.

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 €. Fins al 27 de juny.

La jove comanyia Kamaleonik 
presenta aquest 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 lloc 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 
Zedong.

El Contrabajo De dc. a ds., 21 h. 
Dg., 19 h. 17-22 €. Fins al 16 de juny.

De Patrick Süskind (versió de Jorge 
Muñoz i Carles Moreu). Dir: Jorge 
Muñoz. Amb Carles Moreu.

‘El Contrabaix’ és una història 
d’inadaptació. Un home no s’entén amb 
el món, s’allunya d’ell i no aconsegueix 
fer que la seva veu s’escolti. El 
protagonista és un funcionari de 
l’Orquestra Nacional que carrega des 
de fa anys amb un contrabaix que li 
serveix de barrera per protegir-se dels 
altres.

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

 Smiley, una història d’amor 
Dj. i dv., 20.30 h. Ds., 18 i 20.30 h. Dg., 
17.30 h. 20 €. Fins al 23 de juny.

De Guillem Clua. 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. Les seves diferències 
semblen inabastables, i les seves 
personalitats antagòniques, però ho 
vulguin o no, estan units per aquest fil 
vermell, per més que sovint vulguin 
trencar-lo.

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

NOU (!) Moonwalker, Michael 
Jackson: The Show Dj. i dv., 21 h. 
Ds., 18.30 i 21.30 h. Dg., 19 h. 25-35 €. 
Del 6 al 9 de juny.

Amb motiu de la mort del Rei del Pop 
Michael Jackson, el casino 
‘Stratosphere’ de Las Vegas va crear un 
gran homenatge per al cantant de la mà 
de l’impersonator Frederick Henry. 
Després de voltar per Amèrica i crear 

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

 El dia que es va celebrar el 
centenari de l’Institut del 

Teatre, em diu Jordi Fondevila, 
es va dir que l’escola d’art 
dramàtic havia organitzat, des 
de 1973, el Festival de Teatre 
Visual i de Titelles, més tard 
anomenat NEO, i que era 
totalment vigent. Tan vigent, 
tan vigent, que l’any passat va 
tornar a la vida després de sis 
anys d’abscència... i enguany 
ningú no ha pensat a organitzar-
lo. O l’han oblidat...

 De fet, senadors il·lustres, 
si truquen als teatres que 

van acollir el NEO l’any passat, 
ningú no en sap res. La ‘culpa’, 
segons sembla, és dels 
responsables del Teatre Lliure, 
als quals, ai las, se’ls ha oblidat 
de posar-lo a la graella. O potser 
és que encara no han cobrat de 
la Diputació de Barcelona i han 
pensat: “Ara que no ens vinguin 
amb el NEO”... La cosa és que 
durant l’etapa d’Àlex Rigola el 
teatre va organitzar el cicle 
Radicals, que el NEO substituïa, 
alhora que, amb l’objectiu de 
créixer, implicava altres espais, 
com el Mercat de les Flors, La 
Seca i el mateix Institut del 
Teatre. Llenya de l’arbre caigut?

 Una altra cosa és valorar si 
el festival que va 

organitzar l’any passat 
Fondevila valia la pena, si el que 
hi vam veure mereixia, en els 
temps que corren, un esforç 
pressupostari dels teatres 
públics. Sobretot quan avui dia 
no podem parlar ja de teatre 
mainstream i d’emergent, ja 
que gairebé tot és underground.  

 No hem d’oblidar que hi ha 
altres llenguatges que van 

més enllà del text i el sofà, i que 
gairebé han desaparegut dels 
grans escenaris barcelonins. 
Aquest senador somiatruites, 
per exemple, troba molt a faltar 
Angélica Liddell, o a Rodrigo 
García, encara que no sigui sant 
de la seva devoció. Fins i tots als 
heavies de La mélancolie des 
dragons. Una manera de fer 
teatre més personal, més 
eclèctica. No tot ha de dependre 
de l’Antic Teatre. O del festival 
Grec. –Andreu Gomila

Brutus
On és el NEO?

DESCARREGA’T GRATIS 
L’APP DE TIME OUT BARCELONA! 

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  

IPHONE!
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Resaltado




