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Teatre Dansa
les seves respectives 
poètiques. El resultat és una 
trilogia que reuneix en un sol 
espectacle les veus de l’argentí 
Rafael Spregelburd, amb ‘Santa 
Cecília de Borja a Saragossa’, 
l’alemany Falk Richter amb 
‘Frontex’ i la catalana Lluïsa 
Cunillé amb ‘Geografia’.
TNC.  Pl. de les Arts, 1.  
www.tnc.cat. Glòries (L1). De dc. 
a ds., 20 h. Dg. 18 h. Del 14 de 
maig al 8 de juny.

Informe per a una acadèmia
Cinc anys enrere, Peter el Roig 
era un simi. I ara, 
sorprenentment, ja és un home. 
La comunitat científica se’n fa 
creus, però ell vol explicar-nos 
què era i què és. I per què vol 
dedicarse al music-hall, el seu 
futur entre els homes. Ivan 
Benet fa front al seu projecte 
més personal dotant de 
presència corpòria al 
personatge inventat per Kafka 
durant la Primera Guerra 
Mundial. Sonarà la veu profunda 
i la música de Sílvia Pérez Cruz, 
creada expressament per 
aquesta funció.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46. www.teatrelliu-
re.com. De dc. a dv., 21 h. Ds., 18 
i 21.30 h. Dg., 18.30 h. 17,60-22 
€. Fins al 25 de maig.

Abaixen el teló

El pes del plom
Un home vestit dins una banyera 
fumejant. Un altre home 
l’apunta amb una arma i es 

pregunta si prement el gallet no 
deixarà un món més just. Una 
dona que fa més preguntes de 
les necessàries. Algú està a 
punt d’arribar. ‘Mai no arribaràs 
a saber el que estàs a punt de 
trencar. Quant pesa el teu dolor? 
Quanta estona trigaràs a ofegar 
la culpa?’ ‘El pes del plom’. Un 
viatge poètic, a manera de 
thriller, per la indústria de les 
armes.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 
bis. De dc. a ds., 21.30 h. Dg., 
18.30 h. Fins a l’11 de maig. 

L’orfe del clan dels Zhao
La nova producció de La Perla 
29 d’Oriol Broggi està basada 
en una obra clàssica xinesa, que 
apropa la història d’un orfe que 
venjarà la mort de la seva 
família. El clan Zhao al complet 
és exterminat en una matança. 
La pròpia reina porta al seu 
ventre un Zhao i el mateix dia de 
la massacre dóna a llum. Cheng 
Ying, un metge-sanador, 
l’assisteix en el part i sacrifica al 
seu propi fill acabat de néixer 
per salvar a l’últim membre de la 
dinastia. Zhao Wu, amb l’ajuda 
del doctor, buscarà venjar-se de 
la família rival i dels assassins 
quan es faci gran i descobreixi la 
veritat.
Teatre Romea. Hospital, 51. 
www.teatreromea.com. Liceu 
(L3). De dt. a dv., 20.30 h. Ds., 21 
h. Dg., 18 h. 17-29 €. Fins a l’11 
de maig.

Sots l’ombra d’un bell arbre
Projecte gestat i produït per una 
autèntica Babel que segueix els 
passos de l’esperit de Ramón 
Llull. A l’inicial triangle de co-
producció entre La companyia 
Voadora de Galícia, l’associació 
Propositário Blava de Portugal i 
la companyia TeatrodeCERCA de 
Catalunya se li han unit ciutats, 
festivals, entitats, teatres i 
fundacions de tot el món. El text 
en l’obra apareix en diferents 
idiomes: català, castellà i 
portuguès. Tres llengües que 
coexisteixen en un únic escenari 
on màgicament s’adapten fins a 
l’enteniment. 
Teatre Tantarantana. Flors, 22. 
www.tantarantana.com. Paral·lel 
(L2-L3). De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 
h. 15-18 €. Fins a l’11 de maig.

Pren  
nota!
“Apostar per una 
idea senzilla i 
triomfar. ‘Lo tuyo y 
lo mío’ és tan simple 
i rodona com una 
bona tornada pop”
Juan Carlos Olivares sobre ‘Lo 
tuyo y lo mío’. Club Capitol. 
Fins a l’1 de juny.

Time Out per a Codorníu

Per veure com desperten alguns 
cossos després del plujós 
hivern, aneu al Tantarantana. 
Durant el mes de maig hi 
trobareu cinc espectacles ben 
diferents, de la teatralitat a 
l’acrobàcia, passant per la 
dansa infantil.

Dues de les companyies 
tenen gust mexicà: A Poc a Poc i 
Physical Momentum Project. La 
primera es gestà a Barcelona el 
1994 al voltant de José Alberto 
Gallardo, i des d’aleshores ha 
fet carrera internacional amb 
seu a Mèxic. Aquí porten la peça 
Cartografíaespecializada sobre 
una relació de parella, a partir 
de la mirada del coreògraf, el 
dramaturg i l’il·luminador, per 
separat.El camí de Physical 
Momentum ha estat a la 
inversa. El coreògraf Francisco 
Córdova va crear-la el 2007 i fa 
uns mesos va aterrar a la nostra 

ciutat per desenvolupar el seu 
projecte a escala europea 
alhora que aprofundia en els 
seus estudis. Capital és el nom 
de la peça de fisicitat elèctrica i 
plàstica envoltant que ens parla 
de la vida i la mort.

Tabula rasa, de Daniel Abreu, 
també es refereix als orígens, 
però des d’una concreció 
escènica molt diferent, el diàleg 
entre el ballarí Roberto Torres i 
la pianista Milena Perisic. En 
canvi, la proposta dels Iron 
Skulls va més enllà: Sinestesia 
és un món postapocalíptic on la 
dansa contemporània es 
fusiona amb el hip-hop, 
l’acrobàcia i l’animalitat. Però 
segur que darrere les seves 
màscares de gas també se sent 
el perfum de primavera.

Tanta Dansa és al Tantarantana 
del 14 al 25 de maig.

Aperitiu primaveral
El Tanta Dansa convida Mèxic i noves 
propostes locals. Per Bàrbara Raubert

PAS À DEUX

AMB PREMI 
Sinestesia va rebre el premi del 

públic de la Fira Internacional de 
Dansa i Teatre d’Osca 2013 i guanyà 

el concurs de dansa Estrena’t que 
organitza la Casa Groga.

PER A NENS 
Els menuts també són convidats al 

festival en la peça Ballant Espriu, una 
obra de dansa teatre construïda a 

partir d’imatges oníriques, paraules 
encadenades i un ritme assossegat.


