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Dues productores dedicades 
a l’humor signen la idea 
original i cinc autors el 
guió. Millor no esmentar-
los. Entre ells hi ha 
professionals que han 
demostrat en altres 
projectes de teatre i 
televisió el seu enginy i 
solvència com a 
ficcionistes. En el seu pitjor 
dia col·lectiu van creure que 
Magical History Club era un 
producte que mereixia ser 
estrenat al Coliseum. 
Greu error.

Les primeres rialles 
que acompanyen 
una Maria 
Magdalena choni 

són gairebé les últimes. 
Després vindran Hitler –cal ser 

Mel Brooks o Chaplin per no 
relliscar amb el 
personatge-, la Cleopatra 
pija, un Ghandi a la vora 
de l’atac de nervis i un 
traumatitzat Sigmund 
Freud. I ni els amics 
convidats a l’estrena li 
van trobar la gràcia a 
la forçada desfilada 

de figures de la 
història 
reciclades en 

maldestres 
monologuistes. 
Imagina’t els que han 
de pagar pel mateix. 
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Només 
fa falta Franco i el seu 
cavall.
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Teatre Coliseum. Fins a l’1 de juny

TORNA EL PÚBLIC
Fa setmanes que aquest senador 
fatxenda i erràtic afirma que sí, que 
el públic està tornant al teatre. No 
podem dir encara que hem sortit 
del pou, però sí que la mitjana 
d’ocupació, la recaptació, el soroll, 
torna a ser important. Ja sabem 
que qui guanya més amb tot això 
és aquell home baixet, d’orelles 
canines, veu de follet i cara de 
Gargamel que maneja la hisenda 
espanyola i branda l’IVA com 
Rouco ensenya la Bíblia. 

EL MATEIX TEATRE
Tanmateix, una sensació estranya 
em recorre el cos en sortir de 
qualsevol teatre de Barcelona. 
Fins i tot m’he de pessigar, 
per assegurar-me que no estic 
somiant. I perdonin que sigui 
tan dolentot com sincer: tots els 
teatres fan el mateix teatre, amb 
matisos, cert, amb més o menys 

imaginació, però el tipus de 
teatre és el mateix. Podria traçar 
un triangle entre els tres artistes 
que ‘dominen’ el teatre barceloní 
actual, i seria el mateix triangle.

DE TRES A UNA
Una de les proves del ‘delicte’ és 
que hi ha dues obres amb espases. 
Ei, no tinc res en contra de les 
espases, o que es facin servir 
espases si l’obra ho requereix. Com 
tampoc no estic en contra de les 
capes o els sofàs. Però tampoc no 
deixen de ser espases. Vull dir que 
el director ha triat una obra en la 
qual hi surten espases, cosa que ja 
implica moltes coses. I vull dir que 
hem oblidat que abans, abans de 
la catàstrofe, hi havia almenys tres 
maneres de fer teatre a Barcelona. 
Ara ens conformem amb una, 
mentre els ‘perdedors’ es passegen 
victoriosos per Europa. I no sé si 
hauríem d’estar gaire contents. 

Espases, capes i sofàs

Brutus
Per Andreu Gomilla

Estan d’estrena

El coloquio de los perros
Els Joglars tornen a Catalunya 
per interpretar una novel·la 
exemplar de Cervantes, 
aquesta vegada, dirigit per 
Ramon Fontserè. A ‘El coloquio 
de los perros’, la joglaresca 
canina torna a ensenyar les 
dents: queixalarà a tort i a dret i 
assenyalarà les misèries d’uns 
éssers, els humans, a qui 
observen des de la nit dels 
temps. 
Teatre Poliorama. La Rambla, 
115. www.teatrepoliorama.com. 
Catalunya (L1-L3) De dc. a dv., 21 
h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 h. 18-27 
€. Del 16 d’abril al 4 de maig.

Llibert
Un còctel d’humor i tragèdia on 
una mare relata els quinze dies 
de la vida del seu fill i com 
passa, ella i la seva parella, des 
de l’explosió de felicitat de 
saber que està embarassada, 
fins a la conclusió que el millor 
que li pot passar al seu fill és 
morir-se.
Biblioteca de Catalunya. Hospi-
tal, 56. www.laperla29.cat. Liceu 
(L3). De dl. a ds., 20.30 h. Dg., 18 
h. 15-23 €. Del 10 al 27 d’abril.

Abaixen el teló

Bits
Durant més de 30 anys de 
teatre gestual, Tricicle 
ha omplert els teatres 
amb espectacles de 
la talla de 
‘Manicomic’, ‘Exit’ o 
‘Slastic’. Després de 
més d’un any a la 
cartellera abandonen 
‘Bits’, el seu darrer espectacle 
de creació. I amb la intenció 
d’aconseguir una gran densitat 
de gags per minut, en un sol clic 
passen d’un sketch a un altre, 
canvien de tema, de decorat, de 
personatges, i fins i tot fan un 
homenatge a aquells que els 
han precedit. 
Teatre Poliorama. La Rambla, 
115. www.teatrepoliorama.com. 
Catalunya (L1-L3) De dc. a dv., 21 
h. Ds., 18.30 h i 21 h. Dg., 18.30 
h. 20-34 €. Fins al 13 d’abril.

El caballero de Olmedo
La Kompanyia s’aboca al Segle 
d’Oro espanyol amb la 
complicitat de la Joven 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Junts, aborden el Lope 
de Vega més líric dirigits per 
Lluís Pasqual, en el que és un 
dels seus millors muntatges 
dels últims temps.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble-sec 
(L3). De dc. a dv., 21 h. Ds., 18 i 
21.30 h. Dg., 18.30 h. 17,60-22 
€. Fins al 20 d’abril.  

Solfatara
Tot gira al voltant d’una taula i 
els seus usos més comuns: un 
esmorzar, un dinar i un sopar. En 
aquest espai, el Miquel i la 
Mònica lluitaran per normalitzar 
una situació que els acaba 
d’esclatar a les mans: ja no 
tenen res més a dir-se. Però no 
estan sols. Un tercer element 
els empeny a reaccionar. Un 
petit terrorista casolà és qui 
dóna veu als pensaments més 
amagats que poden tenir, qui diu 
alt i clar el que veritablement 
passa, qui posa en marxa 
l’erupció imminent d’un volcà. 
Círcol Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
www.circolmalda.cat. Liceu (L3). 
De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 19 h. 
14-20 €. Fins al 13 d’abril.

T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré

Marxa una de les comèdies 
musicals més divertides 

i que va esdevenir, en 
la seva primera 
temporada a 
Barcelona un dels 
primers èxit del teatre 

català d’aquest segle 
XXI. Dirigida per Elisenda 

Roca, l’espectacle mostra les 
interioritats del món de la 
parella. És una visió subtil i 
fresca d’experiències que 
tothom ha viscut en algun 
moment o altre de la seva vida: 
la primera cita, el nuviatge, el 
matrimoni, l’arribada dels fills o 
la crisi dels quaranta.
Teatre Goya-Codorniu. 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 13 d’abril.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat
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