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Teatre

Teatre Gaudí  
Fins al 29 de setembre
 
I olé! Quanta sensibilitat, 
emotivitat en la interpretació i 
quina magnífica feina 
d’arranjaments i disseny musical 
(Gerard Alonso i Marc Sambola) 
té aquest espectacle híbrid amb 
suficients cops teatrals per 
aconseguir molt més que el que 
seria un recital de les velles i 
populars cobles (copla del occità), 
sovint menyspreades per la 
intel·lectualitat i la seva exaltació 
en l’etapa franquista. 

Èlia Corral, Gràcia Fernández, 
Nacho Melús, Ona Pla i Marc 
Vilavella són els actors/cantants 
acompanyats per un exquisit trio 
de piano (Gerard Alonso), flauta 
(Oriol Mula) i violí (Laia Marti). 
Fixin-se que no hi ha guitarra. La 
dramatúrgia i direcció de 
Vilavella és depurada, 
intel·ligent. En la part més teatral, 

petita picada d’ullet involucrant 
el públic, per exemple, a la 
divertidíssima La vaselina, i 
perfecta en la interpretació d’uns 
cantants entregats que viuen les 
petites i dramàtiques històries de 
les lletres amb una intensitat i 
veritat fora del que és comú. 

Deixin-me citar la de Tatuaje, 
cantada amb llàgrimes als ulls i 
una emotivitat que posa la pell de 
gallina, o el medley Lorca amb 
frases d’algunes obres i cançons 
del poeta, o la commovedora Mi 
niña Lola. El joc de moviments, 
els solos, però també els duos o els 
temes cantats coralment, 
enriqueixen i engrandeixen 
aquesta petita joia que tanca cada 
tema amb un cop emotiu i 
brillant, i que dóna la volta a 
qualsevol sensibleria i a 
qualsevol mirada tòpica sobre el 
gènere. Un espectacle musical? 
Un musical sobre la cobla? Com 
vulguin, però no el deixin 
escapar. A gaudir-ne!  –Santi 
Fondevila

Aquitània Teatre 
Sense data de comiat
 
Cal felicitar els de Pentateatre 
Atòmic per la iniciativa de 
reconvertir l’antiga seu de la 
Filmoteca en un teatre utilitzant 
una fórmula que s’escampa per 
les capitals i s’allunya de les 
convencions teatrals. L’oferta de 
Pentateatre Atòmic són cinc 
petits espectacles que, diuen, 
duren uns 15 minuts però que el 
divendres passat es van allargar 
dues hores sense cap justificació 
dramàtica. La proposta és 
convertir d’entrada el públic en 
protagonista i fer-lo partícip d’un 
recorregut per diversos espais del 
teatre. La iniciativa i la idea són 
bones, però caldria un filtre més 
exigent a l’hora de decidir quines 
obres es poden o no oferir al 
públic. Això em va quedar ben 
clar perquè de les quatre peces 
que vam veure (una no es va fer 
per problemes de l’actor), dues 
acomplien uns mínims 
d’exigència, mentre que les altres 
dues van resultar 
exasperadament dolentes. Sí, un 
desastre. Sigui dit amb la 

voluntat d’enlairar el nivell de la 
proposta genèrica que té i pot 
tenir un públic jove que ho passi 
molt bé. La més interessant porta 
la firma d’Ivan Morales com a 
autor, i la direcció i interpretació 
tenen força i credibilitat. Un petit 
joc amb el públic dempeus als 
budells del teatre amb tres 
misteriosos personatges. L’altra, 
Crisis, de Marc González de la 
Varga, ens explica una història 
commovedora. No és un bon text 
però està ben explicat. La resta, 
res de res. I dues hores són massa 
temps. –S.F.

Le llaman copla

Pentateatre Atòmic Vol. 3

Falta criteri.

 Poca èpica, senyores i 
senyors, té el teatre català. 

Poca mística. Poques persones 
amb aurèola, la visió de la qual 
hagi superat la seva mort. I 
aquest senador no pot fer altra 
cosa que preguntar-se per què. I 
té una resposta a mitges: perquè 
molt poca gent s’ha dedicat a 
recollir informació, a investigar.

 En els últims temps hem 
pogut gaudir a Barcelona de 

tres exposicions sobre arts 
escèniques força importants: 
L’art del risc (circ, CCCB, 2006),  
Arts del moviment (dansa, Arts 
Santa Mònica, 2012) i El 
Paral·lel, 1894-1939 (CCCB, 
2012). Cap, però, sobre teatre-
teatre, si exceptuem 
l’excepcional Teatre sense teatre 
del Macba (2007), centrada en 
la performance i d’àmbit 
internacional, amb Joan Brossa i 
Mestres Quadreny com a únics 
representants locals.

 Hi ha un grapat 
d’investigadors  a la 

universitat, als diaris i revistes i 
als escenaris que fan el que 
poden, però, com sol passar en 
aquest país, per molt 
nacionalistes que siguin els 
governants, no hi ha cap 
institució que ens permeti 
recordar, per exemple, la Ronda 
de mort a Sinera que va fer Ricard 
Salvat al Romea el 1965 o els 
happenings de Carles Santos 
dels anys 70. O els Lorca de 
Margarita Xirgu. O el Manelic 
d’Enric Borràs.

 Sí, existeix el Museu de les 
Arts Escèniques a l’Institut 

del Teatre, però, hi va algú? Sap 
algú que existeix? És útil així 
com està muntat? I podem dir 
que el Museu del Teatre de 
Londres va tancar al 2007. Però 
basta anar al Victoria & Albert 
Museum i veure les sales 
dedicades al teatre per somiar 
en, almenys,una quarta part 
d’allò.

 Sense mites, sense 
bibliografia, sense una base 

de dades exhaustiva, mai no 
podrem avançar. Sempre serem 
al 1940, al 1976, al 2013. Al 
principi de tot. –Andreu Gomila

Brutus
Mites

Aquitània Teatre
Avinguda de Sarrià, 33.  
www.teatreaquitania.com

Pentateatre Atòmic Vol. 3 De 
dc. a ds., 21 h. Dg., 19.30 h. 18 €. 

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.

Atrium de Viladecans
Av. de Josep Tarradellas, s/n. 93 659 41 
60. www.atriumviladecans.com.

Don Juan Tenorio Dc. 11. 19 h. De 
16 a 20 €. Només 11 de setembre

De: José Zorrilla. Amb: Lloll Bertran i 
Joan Pera.

Joan Pera i Lloll Bertran recorden la 
versió que als 70 van interpretar Joan 
Capri i Mary Santpere al Romea del 
clàssic de José Zorrilla tornant a posar 
sobre els escenaris els mítics 
personatges de Doña Inés i Don Juan.

Àtic22
Carrer de les flors 22, Àtic. 93 441 70 
22. atic22@tantarantana.com.

Elepé Dj., dv. i dg., 20.30 h. Ds., 
20.30 i 22.30 h. 10 €. Del 5 de setembre 
al 22 de setembre.

Dramaturgia i direcció: Carlos Be. 
Amb: Fran Arráez, Carmen 
Mayordomo i Ivan Ugalde.

Comèdia musical protagonitzada per 
Lucía, una noia que treballa com a 
cambrera a Elepé, un dels bars més 
populars de la Movida madrilenya. Una 
nit rep una oferta  que no pot refusar: 
actuar a l’última pel·lícula de Pedro 
Almodóvar.

Peceras De dj. a ds., 20.30 h. Dg., 
18.30 h. 10 €. Fins al 22 de setembre.

Dramatúrgia i direcció: Carlos Be. 
Amb: Fran Arráez, Carmen 
Mayordomo i Ivan Ugalde.

‘Peceras’ és el futur. Potser d’aquí 
una dècada. Potser només d’aquí un 
mes. Les lleis han canviat i el paper 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


