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Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. 93 351 82 31.  
www.almeriateatre.com.

(!) Festival Barcino 2013: 
L’última cinta De dj. a ds., 21 h. Dg., 
18 h. 15 €. Del 25 al 28 de juliol.

Amb Víctor Álvaro.
Espectacle commemoració dels 15 

anys del projecte artístic Gataro amb 
‘L’última cinta’, on Víctor Álvaro 
segueix passant el temps reclòs al seu 
solitari pis rememorant el passat i 
enregistrant reflexions per al futur.

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

(!) Grec 2013: Apadrina un 
creador Dv.,20 H. 9 € amb 
consumició. Només 26 de juliol. 

Com a proposta conjunta de 
l’‘Apadrina un artista’ de la Nau 
Ivanow, a la sessió de l’Antic Teatre 
podreu veure aquestes tres propostes: 
‘Ritme en el temps’, de l’Antic Teatre, 
Isabel Ollé i Quim Cabanillas; 
‘Indomador’, de la Cia. Animal Religion 
i ‘Todos al patio’, de Pere Faura.

Aquitània Teatre
Avinguda de Sarrià, 33.

Pentateatre Atòmic Vol. 3 Dc. i 
dj. i dv., 21 h. Ds., 18 i 21 h.  
Dg., 19.30 h. 10-12 €. Fins al 4 d’agost.

Dir: Josep Maria Riera, Marc 
González de la Varga i Raül Z. Méndez.

Les 5 obres de 15 minuts del 
Pentateatre Atòmic Vol. 3 són les 
encarregades d’inagurar un nou espai 
teatral a Barcelona, que s’instal·la a 
l’Antiga Filmoteca de Catalunya sota el 
nom d’Aquitània Teatre. El públic es 
dividirà en 5 grups, farà un recorregut 
per les entranyes de la renovada antiga 
Filmoteca i s’endinsarà en 5 mons 
diferents. Escenaris poc convencionals 
amb actors a un pam de la cara dels 
espectadors. Una experiència única.

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 de Jeroni Rubió. Amb 
Tomeu Amer, Xavier Boada, Màrcia 

Cisteró, Pablo Derqui, Pol López, Anna 
Madueño, Clara Segura, Ernest 
Villegas i Montse Vellvehí.

‘28 i mig’ és una recreació. Una 
recreació de paradisos perduts, i un 
viatge cap a aquells moments i aquells 
temes que t’acompanyen al llarg de la 
vida. Una volta per la cultura universal, 
la literatura, el cinema, l’amor, la vida, 
la mort. Tot aquest dubte existencial 
que intentem explicar a través de l’art, i 
del teatre. 

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

El diván Dl., 20.30 h. 15 €. Fins al 
26 d’agost.

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.

Eldorado Dj., 23 h. 10 €. Fins al 29 
d’agost.

Un cabaret berlinès on es combinen 
el mateix espectacle de Cabaret, les 
històries personals de les prostitutes 
que hi treballen i el desenvolupament 
de les circumstàncies en la societat del 
moment i com això repercuteix en el 
propi local. 

L’agència Dt., 20.30 h. 10 €. Fins al 
6 d’agost.

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.

Todas quieren ser como Jackie 
Kennedy Dj., 20.30 h. 10 €. Fins al 29 
d’agost.

Un grup de sis dones a l’Espanya 
dels anys 60 decideixen formar un club 
on idolatren la figura de Jackie 
Kennedy com a símbol de la percepció 
femenina, a la qual es volen semblar. 
Assisteixen al club per rebre classes de 
cuina, protocol i bones maneres... totes 
elles guarden en el seu interior els seus 
secrets més humans (o animals).

CCCB. Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona

Montalegre, 5. 93 306 41 00.  
www.cccb.org.

(!) Grec 2013: Jo mai De dj. a 
dg., 20 h. 16 €. Del 25 al 28 de juliol. 

D’ Iván Morales. Amb: Marcel 
Borràs, Àlex Monner, Oriol Pla, Laura 
Cabello, Xavier Sáez.

Després de l’èxit de ‘Sé de un lugar’, 
Iván Morales i la companyia Prisamata 
ens porten un conte de gènere negre 
sobre un grup de nois i noies que volen 
formar, en un bar abandonat, la família 
que mai no van tenir. Una proposta jove 
i valenta que retrata el despertar 
emocional d’uns nois i noies que lluiten 
per trobar el seu lloc al món i desfer-se 
d’unes arrels on es confonen 
perillosament l’amor i la violència.

Cinema Teatre Maldà
Pi, 5. 93 304 39 99.

(!) Mi vida en juego De dj. a ds., 
21.30 h. 15-20 €. Fins al 27 de juliol.

De Marc Artigau. Dir: Berto Romero 
i Marc Artigau. Amb Dani el Rojo. 

Vegeu crítica a la pàg. 59.

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

Últimament l’hem vista a 
L’habitació blava, amb David 
Selvas, i a Dispara, agafa tresor, 
repeteix, sota la direcció de 
Josep Maria Mestres. Ara es 
posa sota la batuta de Sandra 
Simó, autora i directora de 
l’obra Victoria Falls, que va 
aconseguir el premi Quim 
Masó. Ens apropem a aquesta 
tragèdia contemporània que 
fluctua entre la filosofia i la 
quotidianitat, i que narra la 
gosadia d’un plegat de 
rebel·lions personals. 
 
Quina relació hi ha entre l’obra i 
les cascades de l’Àfrica que 
donen nom al títol? 
És una referència a l’aigua com 
a símbol de vida, de fertilitat, 
d’emocions i, en conclusió, de 
llibertat. Tot i així també són part 
de l’argument. 
L’acció té lloc a l’entorn de les 
cascades Victòria?
L’entorn és sempre urbà, de fet 
en un espai únic, tot i que les 
cascades hi són. Bé, anem per 
punts. Els protagonistes de 
l’obra són el Bruno (Xavier 
Ripoll), un dramaturg en plena 
crisi creativa, i en Bob (Jordi 
Cortés), el seu veí, un periodista 
sumit també en una crisi de 
valors que ha perdut la fe en el 
seu entorn. En Bob, el 
periodista, ha estat a Victoria 
Falls i el defineix com un lloc 
utòpic on es viu sense els 
esclavismes del món 
occidental.

I la Garance, el personatge que 
interpretes?
És la dona d’en Bruno, el 
dramaturg. Una lluitadora-
perdedora que ha perdut la 
feina i que se sent descuidada 
per part del seu marit, que està 
massa preocupat amb la seva 
obra. Hi ha un quart personatge, 
en Marçal (Alícia Rodríguez), que 
és un dels fills de Bruno i 
Garance. També ell està immers 
en una crisi personal.
La dansa és un dels llenguatges 
de l’obra. Quin és el seu paper?
És una segona veu entre les 
escenes. Jordi Cortés i Alícia 
Rodríguez expressen, 
mitjançant el cos i el moviment, 
allò que hem vist a través del 
text. Aquesta estona de dansa 
permet a l’espectador digerir 
allò que està rebent.
La sinopsi de l’espectacle parla 
d’un cant a la vida...
És una història de rebel·lions. 
D’un alliberament de tot allò que 
t’estreny, i de personatges que 
es despullen dels seus 
conflictes. 
És per això que parleu d’una 
tragèdia contemporània?
És una tragèdia en el sentit que 
ens parla d’unes persones que 
no poden canviar el món on 
viuen. Però sí que poden canviar 
el seu angle de mirada sobre 
aquest món!
Cap a on ens porta tot plegat? 
És una mostra de com la 
gosadia ens fa tirar endavant, tot 
i les circumstàncies.   
–Maria Junyent
      
VICTORIA FALLS
Mercat de les Flors  
De dj. 25 a ds. 27

 La rèplica 
Àurea Márquez

Sense rebel·lió no hi ha canvi possible.
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