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joves actrius ben dotades per al 
cant i la interpretació que es 
cuinen totes soles amb aquest 
‘Babet’, nom del restaurant que 
tres amigues van obrir fa deu 
anys i al qual tornen amb motiu 
de les sobtada mort del germà 
d’una d’elles, que a la fi va ser 
qui s’endugué la glòria (les 
estrelles Michelin) del local. 
Versus Teatre. Castillejos, 179. 
www.versusteatre.com. Glòries 
(L1), Monumental (L2) Fontana 
(L3). Dv., 20 h. Ds., 18 i 20 h. Dg., 
18 h. 20 €. Fins al 30 de març. 

Generació de merda
Persones adultes que viuen 
amb els seus pares, becaris que 
no reben diners ni pel metro, 
mirades al mòbil cada deu 
segon no fos cas que hagués 
arribat un WhatsApp... Alguns li 
diuen ‘generació perduda’. 
D’altres, ‘generació frustrada’. 
En aquest musical de llum i 
color de Xavi Morató han buscat 
una etiqueta més exacta.
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22. 
www.jtregina.com. De dj. a ds., 
21 h. Dg., 18.30 h. 20 €. Fins al 
13 d’abril.

Germans de sang
Ricard Reguant recupera un 
dels seus grans èxits, 
l’adaptació catalana del clàssic 
de Willy Russell, que va estrenar 
amb èxit el 1994 a Barcelona i 
que torna amb un muntatge en 
petit format amb cares noves 
i Sergi Zamora, actor que van 
formar part del repartiment 
original. Narra la història de dos 
germans bessons que en néixer 

són separats i educats en dues 
famílies diferents.
Teatre del Raval. St. Antoni Abat, 
12.  www.teatredelraval.com.  
Sant Antoni (L2). Dj. i dv., 20.30 h. 
Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 18 h. 22 €. 
Fins al 30 de març. 

La fuerza del destino
Espectacle creat per músics, 
cantants i ballarins dels 
musicals de Nacho Cano que 
ens transporta a un trajecte en 
metro, on les parades es 
converteixen en cançons de 
Mecano. El format combina la 
música en directe, la dansa i la 
interpretació dels personatges 
que donen vida a aquestes 
cançons; tot això recolzat per un 
gran muntatge audiovisual. El 
director escènic, Hansel Cereza 
(La Fura dels Baus, Cirque du 
Soleil, Ballet Nacional) ha 
participat en aquest muntatge.
Teatre Tívoli. Casp, 8.  
www.grupbalana.com. Dj. i dv., 
21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 h. 
25-36 €. Fins al 23 de març.

Lo tuyo y lo mío
Un musical sense textos que 
introdueixin les balades, ni 
converses que enllacin uns 
temes amb altres... només 
cançons. Una divertida 
comèdia, dirigida per Joan Maria 
Segura, amb Karen Gutiérrez i 
Manuel Ramos, que explica la 
vida d’una parella utilitzant com 
a únic diàleg dels grans èxits de 
les últimes dècades...
Club Capitol. La Rambla, 138. 
www.grupbalana.com. De dj. a 
ds., 20.30 h. Dg., 19.30 h. 20 €. 
Fins al 23 de març.

T’estimo, ets perfecte... ja et 
canviaré
La parella, l’etern tema del 
teatre, del cine, de la literatura. 
Sembla ser que els humans han 
nascut per aparellar-se, però que 
la seva complexitat psicològica 
els porta a situacions molt més 
complicades. El musical de Joe 
DiPrieto i Jimmy Roberts passa 
per ser un dels èxits més sonats 
del Broadway dels últims temps.
Teatre Goya Codorníu. Joaquín 
Costa, 68. www.teatregoya.cat. 
Universitat (L1-L2). De dc. a dv., 
20.30 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 h. 
22-30 €. Fins al 30 de març.

Teatre Dansa

Pren  
nota!
“Si Pérez està 
superb i Rodríguez 
brillantment cínic, 
Martínez ens regala 
una composició 
orgànica”
Santi Fondevila sobre 
‘L’encarregat’. Teatre Lliure: 
Montjuïc. Fins al 16 de març.   

Time Out per a Codorníu

Soren Evinson és performer. 
Bernat de Gispert té una 
discapacitat física i mental. Tots 
es van trobar en un taller de 
teatre per a discapacitats i fins 
aquí, res d’anormal. Però fa dos 
anys al Soren se li va acudir 
trucar el Bernat per demanar-li 
ajuda de cara a aixecar un 
projecte anomenat Homenatge 
a l’idiota, que consisteix a 
aprofundir en el concepte polític 
de l’idiotisme encunyat per Lars 
von Trier. 

“Plantegem l’idiotisme com 
una opció. Fer l’idiota 
conscientment esdevé una 
actitud responsable i valent. Tu 
tries ser un idiota i amb aquesta 
elecció desmuntes una sèrie de 
valors preestablerts, com el 

modus de producció, 
l’organització del treball, la 
identitat personal, la 
institucionalització de l’amor, 
del sexe, etc.”, ens explica 
Evinson. Ell sap que la 
presència en escena d’en 
Bernat influeix decisivament en 
la interpretació de la peça, però 
deixa clar que desplacen 
“constantment la jerarquia 
d’aquell que se sent 
intel·ligent”. “Quan 
l’espectador pensa que té el 
control i se’n riu de dos estúpids 
que hi ha l’escenari, és el 
moment ideal per girar la truita”, 
assenyala Evinson.  

‘Homenatge a l’idiota’ és a 
l’Antic Teatre de dj. 13 a dg. 16

Bernat, Soren i 
un parell d’idiotes
Com treballen junts un ‘performer’ i un 
discapacitat mental? Per Andreu Gomila

ABANS I DESPRÉS

ELS ASSAJOS
Soren Evinson i Bernat de Gispert 
s’han donat “molta canya”: “Vam 
començar carregant-nos-ho tot, 

des dels textos merdosos que he 
escrit fins a les parets del local”.

EL PÚBLIC
“El públic trobarà delicadesa 
i tendresa en la complicitat 
dels actors. Però no en els 

plantejaments de la peça”, avisa 
Evinson. 


