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Tornen a la cartellera

Kyla
Tres nois decideixen aturar-se 
en la clariana d’un bosc per a 
beure cervesa. Parlen de Suècia 
i de la immigració, que 
consideren ser el mal del seu 
país, mentre s’identifiquen amb 
valors de superioritat. Aviat 
passa per allà un company de 
classe que és adoptat, i d’origen 
asiàtic. La violència latent anirà 
creixent fins a arribar a un punt 
sense retorn.
Versus. Castillejos, 179. 
www.versusteatre.com. 
Monumental (L2). Dt. i 
dc., 20 h. 20 €. Fins al 
28 de maig. 

Pulmons
L’obra de Duncan 
Macmillan dóna veu, a 
través de dos personatges 
imperfectes però profundament 
humans, a una generació per a 
la qual la incertesa és una 
forma de vida.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 
bis. www.salabeckett.cat. Joanic 
(L4). De dc. a ds., 21.30 h. Dg., 
18.30 h. Taquilla inversa 
(l’espectador decideix el preu 
després d’haver vist 
l’espectacle). Fins al 15 de juny.

Estan d’estrena

El tiempo inmóvil
Un peatge. Una dona dins 
esperant un canvi de torn que 
mai arriba. Una experiència 
teatral, visual i sonora amb un 
personatge que s’explica a 
través de la seva imaginació i no 
de l’acció. Perquè aquí no hi ha 
temps, només una il·lusió de 
present on Beckett i Lynch es 
podrien trobar. 
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). De 
dc. a ds., 20.30 h. Dg., 18.30 h. 
12-15 €. Del 15 de maig al 8 de 
juny.

Liceistes i cruzados 
Jordi Prat i Coll puja a escena un 
Pitarra en què parodia la ‘guerra’ 
entre els fans del Liceu i els del 
Teatre Principal dels anys 30 del 
segle XIX, un moment 

fonamental en el renaixement de 
la cultura catalana. Camilo 
García, Jordi Banacolocha i Oriol 
Guinart es troben en el cast.
Teatre Nacional. Pl. de les Arts, 1. 
www.tnc.cat. Glòries (L1). Dv. 16 i 
ds. 18, 20 h. Dg. 19, 18 h. 6 €. Del 
16 al 18 de maig.

No pot l’oblit regnar sobre 
aquests mots
Espectacle poètic a partir del 
sonets de William Shakespeare. 
L’espectacle és un trajecte pels 
sonets de l’autor britànic, usant 
traduccions en la diversitat 

dialectal de la llengua 
catalana.

Teatre Akadèmia.  
Buenos Aires, 47-49. 
www.teatreakademia.
cat.  Hospital Clínic 

(L5). De dv. a dt., 20 h. 
18-22 €. Del 16 de maig 

al 20 de maig.

Abaixa el teló

La pols
Escrita i dirigida per Llàtzer 
Garcia, amb música de The New 
Raemon i protagonitzada pel 
membres de la companyia 
Arcàdia, ‘La pols’, és la segona 
part d’una triologia temàtica al 
voltant de les petites societats 
que esdevenen les famílies.
Sala Flyhard. Alpens, 3.  
www.salaflyhard.com. Plaça de 
Sants (L1-L5).  Dl, 21 h. Dj. i dv., 
21 h. Ds. 18 i 21 h. Dg., 19 h. 10 o 
15 €. A cada sessió hi haurà 5 
entrades a 5 €. Fins al 19 de 
maig.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

Pren  
nota!
“Un genial artifici 
barroc per la seva 
capacitat de 
sorpresa mecànica. 
Una bombolla de 
fascinació.”
Juan Carlos Olivares sobre ‘Els 
feréstecs’. Teatre Lliure: 
Montjuïc. Fins a l’1 de juny.

Time Out per a Codorníu

Dansa

¿L’espectacle ha d’entretenir? 
¿L’escenari és el lloc segur de 
l’intèrpret? ¿El públic necessita 
etiquetes d’allò que va a veure? 
Si heu respost “no” a les tres 
preguntes anteriors, esteu 
preparats per anar a veure la 
Lucy Live a l’Antic Teatre. En cas 
contrari, millor que continueu 
llegint. Hi ha una línia 
zigzaguejant que va de la dansa 
al clown i del clown a la dansa, i 
és la que ha seguit Diana 
Gadish fins a arribar a aquest 
personatge de femme fatale 
impossible que és Lucy Live. 
Ella ho explica com un camí 
inevitable: “Quan ballava 
tothom em deia que tenia una 
personalitat molt clown, i en 
tornar de l’SNDO d’Amsterdam 
vaig trobar-me amb en Jango 
Edwards i es va fer real”.

Però no és fàcil acomodar-se 
en aquest espai intermedi. “De 
la dansa m’interessen sobretot 
els moments d’ambigüitat, i 

justament això no casa gaire 
amb el clown, que és un espai 
molt clar, encara que les 
històries tendeixin a torçar-se”. 
I és justament el que li passa a 
Lucy Live, que vol entretenir el 
públic però no acaba de sortir-
se’n. En aquest espai 
d’impostura necessària i fracàs 
evident és on apareix la 
incomoditat en equilibri, el punt 
on es trenquen totes les 
normes escèniques per trobar 
la puresa més delicada de 
l’escena.

“Ofereixo una experiència 
poètica amb diferents 
estadis d’emoció. Alguns són 
clarament de clown, d’altres són 
imatges que es juxtaposen 
sense necessitat d’una narració 
lineal, no tot és còmic”. Però la 
veritat és que de vegades se’ns 
escapa el riure.

Lucy Live serà a l’Antic Teatre 
del dijous 15 al diumenge 18. 

Riure i estupor
Diana Gadish és valenta, de les que seuen 
al fil de la navalla. Per Bàrbara Raubert

ELLA DIU...

COM 
“M’he format com a coreògrafa i la 

dansa encara m’agrada molt, per això 
voldria trobar una manera de fusionar 
el que més m’interessa d’aquesta art 

i del clown”.

PER QUÈ 
“Lucy Live sorgeix del cansament 
de l’entreteniment, de l’actitud 

d’esperar assegut que et distreguin, 
sense més”, afegeix Diana  

Gadish.
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