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Teatre

Versus Teatre
Castillejos, 179. 93 232 31 84.  
www.versusteatre.com.

(A)murs. A love story De dj. a ds., 
20 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 12 de 
gener.

Dir: Míriam Escurriola. Ariadna 
Peya, Guille Vidal-Ribas, Alessio 
Arena, Mariona Castillo, Bea Vergés, 
Christian Ramos.

Una parella (ballarins), Ell i Ella, 
s’instal·la a viure en una ciutat 
emmurallada. La parella passa allà la 
seva vida. Des de l’arribada al pis en un 
moment àlgid de la relació fins els 
moments de maduresa i les seves crisis. 
Mentre avança la seva vida, un mur 
s’aixeca que divideix la ciutat. Aquest 
mur es construeix durant la seva 
convivència però ells no se n’adonen 
fins que no està completament edificat. 

Dansa
Institut del Teatre
Plaça de Margarida Xirgu. 93 227 39 
15 / 93 227 39 00.  
www.institutdelteatre.cat.

Gaga Dt., 20 h. 12 € (abonament 10 
sessions, 100 €). Fins al 28 de gener. 

El Gaga és una metodologia per 
formar ballarins desenvolupada pel 
coreògraf  israelià Ohad Naharin,  
una experiència de llibertat i plaer per 
apujar el volum a l’hora d’escoltar el cos 
i millorar la flexibilitat i la resistència 
física. Ariadna Montfort dirigeix 
aquestes sessions destinades no només 
a ballarins sinó a tot tipus de públic.

L’Auditori
Lepant, 150. 93 247 93 00.  
www.auditori.cat.

(!) Cor, Ballet i Orquestra de 
l’Exèrcit Rus de Sant Petersburg 
Ds., 18. Dl., 17 h. 26-49 €. Fins al 6 de 
gener. 

El Cor, ballet i Orquesta de l’Exèrcit 
Rus de Sant Petersburg, conegut com el 
primer exèrcit de la pau, porten el seu 
espectacle a L’Auditori amb més 100 
artistes sobre l’escenari, amb veus, ball 
i música. Interpreten cançons populars 
russes acompanyades d’espectaculars 
coreografies i vestuari enlluernadors. 
Energia i harmonia es donen la mà en 
aquest espectacle del que ja han gaudit 
més de 30 milions d’espectadors arreu 
del món.

Mercat de les Flors
Lleida, 59. 93 426 18 75.  
www.mercatflors.cat.

(!) Sonoritats 20.30 h (dg, 12 h i 
18 h; ds. i dv. 3 de gener, 18 h i 20.30 h). 
12 €. Fins al 4 de gener.

Creació i direcció: Camut Band. 
Música i coreografia Lluís Méndez, 
Toni Español, Rafael Méndez, Guillem 
Alonso, Sharon Lavi. Amb:Toni 
Español, Rafa Méndez, Lluís Méndez, 
Guillem Alonso, Sharon Lavi, Maria 
Bossy, Cristina Méndez, Jordi Grifell, 
Estefania Porqueras.

 Nou espectacle de Camut Band que 
recrea el món màgic dels ballarins que 
fan sons i música amb els peus mentre 
ballen. Coreografies amb efectes 
sonors. Interacció entre la música en 
viu i els sons virtuals. Materials vius 
com la fusta, el metall, la sorra i el 
plàstic seran el fil conductor i punt de 
partida de la dansa, que expressarà 
l’estat emocional i l’estètica visual de 
cada moment. 

Un matí qualsevol, mentre en 
Peyu baixava de l’autobús que el 
porta a la  feina, es va parar a 
observar, durant uns instants, el 
seu entorn. Després de constatar 
que els humans som ben estranys, 
es va preguntar quina visió ha de 
tenir de nosaltres un 
extraterrestre. D’aquí neix 
Planeta i-Neptú, el seu últim 
espectacle, dirigit per Joan Roura. 
Al Poliorama ens trobarem amb 
un ésser que confessa haver estat 
diagnosticat extraterrestre en una 
visita rutinària al seu metge de 
capçalera. Ens ho explica mentre 
espera el Discovery Bus: el 
transport que connecta la terra 
amb el Planeta i-Neptú, d’on ell 
prové. Com que ha estat 

diagnosticat tard, encara no té 
feina a i-Neptú, i continua 
treballant a La Caixa. Al cap i a la 
fí, els bancs n’estan plens, 
d’alienígenes. 

Mentre hi hagi gent al teatre, el 
Discovery Bus no pararà a 
recollir-lo, i tindrà temps 
d’explicar com veu el món algú 
que ha format part d’ell i que, de 
sobte, n’ha estat exclòs. En Peyu 
afegeix, per a més informació, que 
no és casual que instal·lin les 
marquesines de la línia Terra-i-
Neptú als teatres. L’empresa 
busca llocs discrets, on hi hagi 
poca gent, i és un fet que 
últimament les sales de teatre 
compleixen aquest requisit. Hi ha 
dos temes que sobten de manera 

especial aquest estranger. El 
primer, el maltractament estripat 
que rep la cultura al nostre país. 
L’altre, l’obsessió identitària que 
omple amb perseverança les 
portades dels diaris. Però també 
n’hi ha d’altres, menys 
mediàtiques i més quotidianes, 
que el tenen intrigat: com pot ser 
que a El Corte Inglés tinguin set 
pisos d’escales mecàniques en 
funcionament ininterromput 
mentre els bombers encara es 
desplacen mitjançant barres 
d’acer inoxidable?

Qui conegui en Peyu –els seus 
lúcids despropòsits al Fricandó 
matiner, de RAC 105, o les 
píndoles estripades que regala a 

l’APM? són per treure’s el crani– 
ja deu saber com se les gasta 
aquest osonenc irreverent. La 
seva postura és la del clàssic 
català emprenyat –herència de 
Capri–, tan fart del món que 
l’envolta que es veu en la tessitura    
extrema de compartir el seu 
cabreig o explotar. 

Per als desconeixedors d’en 
Peyu, és molt recomanable veure 
el vídeo d’un esquetx del seu 
espectacle anterior Jo tinc un amic 
que..., un monòleg que s’ha 
representat dues temporades al  
Capitol i una última al Teatreneu. 
No se m’acut cap manera millor 
que la seva per explicar l’odissea 
en què pot derivar sortir a 
passejar el gos, ni cap recurs més 
efectiu per simbolitzar l’animal 
encorretjat que una cinta mètrica 
de retrocés automàtic. Si us 
quedeu amb ganes de més –el 
surrealisme sol crear addicció– 
sempre podeu gaudir del seu 
gloriós intent fallit de trucada a 
José Ignacio Wert, dels seus 
discursos en contra de les 
vacances, dels inefectius tovallons 
dels bars o del desastrós rodatge 
del primer capítol de Pingu. 

El dubte és: serà la conquesta 
extraterrestre una solució per als 
nostres problemes?

 
PLANETA I-NEPTÚ
Teatre Poliorama  
Fins al 29 de març

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

El català emprenyat de Muntanyola fa aquesta cara.

En Peyu confessa venir del ‘Planeta i-Neptú’. 
La Maria Junyent es planteja fer mudances

Extraterrestre 
per diagnòstic

La seva postura 
és la del català 
emprenyat, a 
l’estil Capri: o 
parla o explota


