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Estan d’estrena

Club Fernando Pessoa
El director Tomàs Aragay i la 
Societat Doctor Alonso 
proposen en aquest muntatge 
una aproximació al poeta 
portuguès Fernando Pessoa. Un 
club de quatre socis que són 
fans absoluts de l’autor es 
reuneixen un cop al mes per 
indagar una i altra vegada en 
l’obra del seu gran referent, des 
d’angles, punts de vista 
diversos i tècniques variades. 
Aquest és el punt de partida 
d’aquest joc teatral que 
homenatja un dels escriptors 
més inteŀligents i lúcids del 
segle XX.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. De dc. a ds., 20 
h. Dg., 18 h. 12-15 €. Fins al 30 
de març.

James on the rocks
Un despietat multimilionari, 
Slotty Banks, ha comprat 
terrenys al Nepal i està 
construint immobles de luxe als 
cims més alts de la serralada de 
l’Himàlaia. Habitatges als quals 
només poden accedir els homes 
més rics i poderosos del 
planeta. Aquesta elit 
privilegiada serà l’única que 
sobreviurà al desastre 
apocalíptic que està a 
punt de patir la 
humanitat. Banks 
disposa d’una base 
secreta al pol sud, 
des d’on llançarà a 
l’espai un sol artificial 
capaç de fondre els 
casquets i inundar així el 
planeta. El que no sap Banks és 
que hi ha algú que li va al 
darrere: en James, l’Agent 010. 
Sala Fénix. Riereta, 31.  
www.salafenix.com.  Dj., 21 h. No 
hi ha funció 27 març. 14 €. Fins 
al 24 d’abril.

Home enamorat
Dues històries paraŀleles: un 
que busca, ja en una posició 
d’adaptació a la fosca realitat 
que està vivint, i els que es 
creuen en el seu camí no 
busquen... troben, gaudeixen i 
ho tiren. Una dona jove, vestida 
de solitud, les seves dificultats 

en percebre la realitat, les seves 
iŀlusions ja només existeixen en 
els seus pensaments, l’hola 
que no va existir però l’adéu que 
la tortura. L’amistat com a pilar, 
l’amor sense sexe, les 
confessions més íntimes, una 
vàlvula d’escapament.
La Vilella. Passeig Exposició, 
95-97 baixos. www.lavilella.com. 
De dj. a ds., 21 h. Dg., 20 h. 12 €. 
Fins al 9 de març.

La ratonera
Després de 62 anys triomfant 
ininterrompudament a Londres, 
arriba a Barcelona aquesta obra 
d’Agatha Christie. La 
indiscutible reina del misteri, 
ens sorprendrà amb aquest 
clàssic on vuit personatges 
queden aïllats accidentalment a 
la mansió Monkswell; es busca 
a l’assassí, que sembla estar 
entre ells... i res és el que 
sembla.
Teatre Apolo. Paral·lel, 59.  
www.teatreapolo.com. De dc. a 
dv., 20.30 h. Ds., 18 i 21.30 h. 
Dg., 18 h. 24-28 €. Fins al 30 de 
març.

Un mosquit petit
Una casa de l’Eixample. La 
Raquel, cap de recursos 
humans d’una empresa 
multinacional, ha preparat un 

sopar molt especial per a 
algú que està a punt 

d’arribar. Poc abans 
que sigui l’hora de la 
cita, truquen a la 
porta i un desconegut 
inesperat, el senyor 

Fidel, es presenta al 
pis amb unes postres... 

Obra del jove talent Marc 
Artigau, amb Isaac Alcayde, 
Anna Ycobalzeta i Pep Cruz. Va 
estar tres dies al TNC i va 
enamorar més d’un. No deixeu 
passar l’oportunitat.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64.  
www.almeriateatre.com. De dc. a 
ds., 20 h. Dg., 18 h. 18-20 €. Fins 
al 23 de març.

Musicals

Babet. Cuina a tres veus
Anna Ponces, Maria Viñas i Elia 
Corral és fan dir Les Cot i ‘lo’ 
seu és cantar i actuar. Són tres 
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Teatre

Mentre segueix viva la teoria 
d’una autoria invisible en les 
obres de Shakespeare, 
apareixen textos com Sir Thomas 
Moro que defensen la seva mà 
entre cinc autors. Que siguin els 
experts els que dictaminin 
mentre el públic descobreix una 
faceta desconeguda del mestre: 
el d’hagiògraf. Almenys això 
sembla en el muntatge produït 
per la Universitat Internacional 
de la Rioja i dirigit per Tamzin 
Townsend. Drama amb escenes 
còmiques exemplars que retrata 
l’ascensió i caiguda del 
personatge històric com una 
vida de sant.

El text és un relat pla, 
manifestament moralitzant i 

sotmès a la vigilància censora 
dels Tudor. La factura escènica 
és notable en la seva solució 
estètica, i les interpretacions 
només voluntarioses, amb la 
cantarella i els gestos 
estereotipats del que se suposa 
ha de ser –i no hauria de ser– el 
teatre clàssic. –J.C. Olivares

NOTA AL PEU Una altra obra 
‘nova’ de Shakespeare.

Tomás Moro, una utopía

BARTS. Fins al 9 de març

O POC O RES
Fa molts dies, sofert públic, que 
aquest senador poca-solta no els 
parla de la conselleria de l’il·lustre 
Manostijeras. Com és?, potser es 
pregunten. Doncs, bàsicament, 
perquè fan poc o res. Ei, que això 
podria ser una bona notícia, encara 
que fa mesos que esperem un pla 
de xoc contra la crisi que, per ara, 
no és res més que un comunicat 
enviat per e-mail.

RESIGNACIÓ
El que passa és que la gent que 
és al capdavant dels equipaments 
teatrals viu resignada al qui dia 
passa any empeny, a programar 
amb dignitat i aconseguir que el 
públic no els abandoni, cosa que 
estan aconseguint, tot sigui dit. Si 
l’ocupació de les sales és molt alta 
des de principis d’any no és gràcies 
a la política del poder públic, sinó 
a la bona feina dels programadors, 

que, per fi, han après a enganxar 
de nou la gent. 

EL LICEU
Però sense línies clares, correm el 
risc que passi com al Liceu. Cada 
setmana fan fora algú. No hi ha 
direcció artística i estan dissenyant 
el futur del teatre sense saber qui 
vindrà a ocupar el lloc de Joan 
Matabosch. Les males llengües 
diuen que no volen ni director 
artístic, que algú amb una bona 
agenda de cantants seria suficient. 
I aquest servidor vostre, poruc, es 
pregunta: per què coi, nosaltres, 
els catalans, hem de donar 19 
milions d’euros a una institució 
que no preveu cap servei social 
i/o educatiu, sense línia artística? 
Si certa gent vol escoltar sempre 
les mateixes òperes, que es paguin 
un teatre, com abans, que hi ha 
altres equipaments públics que es 
mereixen molt més aquests diners.

El pressupost públic

Brutus
Per Andreu Gomilla


