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

NOU Cambalache Dv., 21 h. Dj. i 
ds., 18 i 21 h.  Dg., 18 h. Del 27 de juny 
al 21 de juliol. 

D’Álvaro Sáenz de Heredia. Amb 
Emma Ozores, Santiago Urrialde, 
Ferran Botifoll, Vicente Renovell, 
Nelson Dante.

Una comèdia d’embolics que 
comença en la foscor de la nit amb un 
soroll sospitós en un elegant pis del 
barri de Salamanca de Madrid. La llum 
del dormitori s’encén i Sonia, aterrida, 
treu de la tauleta de nit la pistola del seu 
marit, absent, amb el qual apunta un 
lladre que intenta obrir la caixa forta. 
Però la pistola no té bales! La història 
de l’absurditat els porta a negociar 
l’apertura de la caixa, ja que la Sonia 
està convençuda que el seu marit hi 
amaga les proves d’una inconfessable 
relació amb una altra dona.

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

28 i mig De dt. a ds., 20.30 h. Dg., 
19 h. 26 €. Fins al 28 de juliol.

D’Oriol Broggi. Adaptació i 
dramatúrgia: Jeroni Rubió. Amb 
Tomeu Amer, Xavier Boada, Màrcia 
Cisteró, Pablo Derqui, Pol López, Anna 
Madueño, Clara Segura, Ernest 
Villegas i Montse Vellvehí.

Vegeu crítica a la pàg. 61.

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

No entiendo lo que me dices 
Dj., 21 h. 15 €. Fins al 27 de juny.

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

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

(!) Moonwalker, Michael 
Jackson: The Show De dc. a dv., 21 
h. Ds., 18.30 i 21.30 h. Dg., 19 h.  
25-35 €. Fins al 30 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 
una nova versió per Europa, ara arriba 
a Barcelona aquest espectacle musical, 
on durant gairebé dues hores podrem 
veure a 20 artistes a escena amb 
orquestra en directe i gaudir de tots els 
èxits de Jacko.

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

El Molino aixeca l’ànim De dj. a 
dg., 18.30 h. 35 €. Fins al 30 de juny.  

Espectacle de producció pròpia, amb 
elements del passat del Molino de 
ploma i lluentons, el passat més 
‘vintage’, on l’humor i la interacció amb 
el públic són els protagonistes. I ningú 
millor per representar-ho que 
l’amfitriona de la casa, Merche Mar.

El Molino Burlesque Fever De 
dj. a ds., 21.30 h. 33 €. Fins al 3 d’agost.

El burlesc torna a El Molino de la mà 
de la companyia estable del teatre, el 
Team Molino, amb aquest espectacle 
on l’estètica de la cotilla i de la lliga, el 
transformisme i la sensualitat estan 
més presents que mai.

Guasch Teatre
Aragó, 140. 93 451 34 62.  
www.guaschteatre.com.

Fins aquí hem arribat! Dv. i ds., 
21 h. Dg., 19 h. 24 €. Fins al 14 de juliol.

D’Encarna Laínez. Amb Xavi Elies, 
Encarna Laínez i Xavi Rojo.

Una mirada còmica i surrealista  de  
l’actualitat que ens envolta: l’atur, les 
retallades, germans que acaben vivint 
junts per la crisi... Els personatges 
d’aquesta obra son uns infeliços de la 
vida que busquen i tenen solucions. 
Correctes o incorrectes però solucions.

La Seca
Flassaders, 40. 93 310 13 64.  
www.laseca.cat.

(!) El cant de la Gorgona  
De dt. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
12-16 €. Fins al 7 de juliol.

D’Albert Arribas. Amb Albert Prat, 
Sergi Torrecilla i Sàskia Giró.

El Marc va arribar al cim amb la seva 
música, ara ha deixat de compondre 
cançons, i l’únic que vol és desaparèixer 
sense fer soroll. El Nil tenia algun secret 
massa obsessiu per tirar endavant tot 
sol. El dia que va fer divuit anys va 
marxar de casa i es va tancar en una 
habitació. Fa set anys que tots dos 
comparteixen cel·la en una mena de 
manicomi ruïnós, força a prop del Parc 
de la Mediterrània de Badalona. 
Gertrudis, que ara és morta, els 
ajudava a carregar-se d’energia. Es van 
carregar d’energia gràcies a Gertrudis, 
però ara ella és morta.

El rei de la soledat  
Dc., 21 h. 16 €. Fins al 31 de juliol.

De Xavier Bobés.
Un espectacle visual al servei del 

simbolisme dels objectes dins d’una 
atmosfera poètica que presenta un 
univers ple d’amagatalls, estructures 
decadents i personatges solitaris. Un 
petit retrat d’un individu en un regne 
que planteja interrogants i no dóna cap 
resposta. Un regne massa mecànic per 
ser real. Un regne massa sòrdid per ser 
imaginat. Un conflicte entre aquests 
dos mons. I la redempció del regne.

 La flauta màgica. Variacions 
Dei Furbi Dj. i dv., 21 h. Ds., 19 i 21.30 
h. Dg., 19 h. 12-20 €. Fins al 28 de juliol.

La Companyia Dei Furbi proposa 
una adaptació lliure de l’òpera de 

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

Paco Mir, mític integrant de 
Tricicle amb més de 30 anys 
d’experiència a l’esquena, 
dirigeix Ricard Borràs i Pep 
Ferrer a La banqueta, del 
dramaturg francès Gérald 
Sibleyras. Volarem fins al bell 
mig dels Alps italians, on un 
duet de pianistes de renom 
s’han refugiat per assajar la 
pròxima gira. Això, si abans no 
s’han escanyat l’un a l’altre. 
 
Sibleyras, l’autor de La 
banqueta, és un autor 
reconegut a França, però aquí 
d’ell en sabem ben poc. Per què 
calia fer aquesta obra?
És un text que de seguida 
agrada. Ens mostra la relació 
entre dos personatges que no 
deixen de ser dos clowns que 
s’intercanvien constantment 
els papers de dominador i 
dominat. Aquest joc de forces i 
de poder és molt divertit. I 
després, hi ha el fet que la 
relació entre aquests dos 
músics és extrapolable a 
qualsevol relació de parella. De 
fet, jo que fa trenta anys que 
treballo amb la mateixa gent, 
conec aquests problemes.
Tot i que el que veurem al 
Teatre Poliorama és una 
adaptació del text.
Hem volgut revisar-lo amb una 
mirada més gamberra. Més 
nostra. L’humor francès té un 
punt estirat, i nosaltres 
buscàvem una recepció més 
directa. Quan es tracta d’humor, 

tot el que no faciliti entendre la 
història amb fluïdesa et 
distancia. Per això també hem 
adaptat les referències 
culturals al nostre entorn. I 
també el final, que era massa 
surrealista. N’hem escrit un que 
és menys oníric i més possible.
Com són Pau (Ferrer) i Vladimir 
(Borràs), els protagonistes?
Dos punts de vista respecte a la 
vida. En Pau té els peus a terra i 
es limita a gaudir, mentre que 
Vladimir és un insatisfet vital 
que sempre busca cinc peus al 
gat. Encara que els rols sempre 
canvien... especialment cap al 
final.
Quines dificultats presenta la 
posada en escena de l’obra?
Bé, aquest intercanvi constant 
dels rols entre els personatges 
és una de les dificultats. 
Després, no puc negar que per a 
mi aquesta obra representa un 
petit repte, que consisteix a 
treure suc a un text que, tot i dir 
molt, no facilita gaire les 
accions. Majoritàriament he 
dirigit obres amb molts actors i 
moviment. I l’acció sempre 
facilita el ritme. De cop i volta, 
amb ‘La banqueta’ m’he trobat 
amb dos pianistes sense piano i 
una banqueta. No fan res, i la 
gràcia és aquesta. Que no fan el 
que han vingut a fer. I tot i així, 
tenint en compte que 
aparentment no passa res, no 
deixen de passar coses. Davant 
d’aquesta mena de situació 
propera a Tot esperant Godot, 
m’he hagut de buscar la vida.
–Maria Junyent
   
LA BANQUETA
Poliorama. Fins al 31 de juliol

 La rèplica 
Paco Mir

En aquesta banqueta només hi ha lloc per a un dels dos.


