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Teatre

MAZONI I LA VERONAL
Els artistes d’aquest país, 
sobretot els del teatre, han viscut 
molts anys aïllats del món local. 
Grans pretensions cap enfora 
i zero interès pel seu veí del 
costat. I estàvem perdent moltes 
oportunitats d’aixecar obres 
transversals que portessin públic 
d’un costat a l’altre. Per això 
a aquest senador somiatruites 
ha trempat amb el videoclip de 
Mazoni Un petó per cada cicatriu, 
que compta amb la col·laboració 
de La Veronal. Un xut d’optimisme. 

LLÀTZER GARCIA I  
THE NEW RAEMON
Optimisme, també, és el que ens 
ha provocat la col·laboració de The 
New Raemon amb la companyia 
Arcàdia de Llàtzer Garcia a La 
pols. Ramon Rodríguez signa una 
banda sonora de traca i mocador 
sense la qual, n’estem segurs, el 

muntatge no tindria tanta volada. 
Garcia i Rodríguez són amics, cosa 
que ajuda al fet col·laboratiu. I 
més si tenim en compte que els 
músics, aquí i ara, són molt més 
famosos que els teatrers. Va bé 
que els grans ajudin els petits.

SÒNIA GÓMEZ I JAMES 
HOLDEN
La cirereta la posa Sònia Gómez. 
Aquest Sónar, la performer 
comptarà amb ni més ni menys 
que James Holden. La tardor 
passada, va estrenar The inquisitive 
middle, amb una amiga seva, la 
ballarina britànica Lucy Suggate, a 
partir de l’últim disc del productor 
electrònic, The inheritors. Al Sónar 
es van assabentar de la jugada i 
van moure fils perquè la peça es 
pogués veure durant el festival i 
comptés amb el mateix Holden als 
plats. I això vol dir: visió del joc. A 
veure si els teatres n’aprenen!

Sinergies

Brutus
Per Andreu Gomilla

Estan d’estrena

Ara que ho tenim tot
Adaptació de ‘Riches’, obra de 
Lee Blessing, autor nord-
americà pràcticament inèdit a 
Catalunya. Una parella catalana 
benestant, de bona família i 
amb un fill en edat universitària, 
celebra el seu vint-i-unè 
aniversari de casament al 
mateix hotel on van passar la 
seva nit de noces. Es vesteixen 
per anar a sopar amb uns bons 
amics, però de sobte es 
manifesta la claustrofòbia 
soterrada, la corrupció del pas 
del temps i la decepció.
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22. 
www.jtregina.com. Diagonal (L3-
L5). De dj. a ds., 21 h. Dg., 
18.30 h. 20 €. Del 22 de 
maig al 29 de juny.

Baby boom
Accidents Polipoètics 
presenten un nou 
recital de poesia, 
aforismes i accions que 
es renoven cada dia a dia, 
segons la lògica explosiva d’un 
globus punxat en un parc 
d’atraccions. Per explicar en 
gran, cal dir-ho tot amb mitja 
frase.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). De 
dj. a ds., 22 h. Dg., 20 h. 12 €. Del 
22 de maig al 8 de juny.

Croquis_BCN
El Projecte Croquis_BCN és una 
convocatòria adreçada a 
companyies que es troben en 
procés de creació d’un 
espectacle teatral per convidar-
les a fer un petit parèntesi i 
compartir aquest procés amb el 
públic, presentant un fragment 
de 20 minuts del material que 
estiguin treballant i debatent-lo 
amb els espectadors. 
Sala Beckett: Poblenou. Batista, 
15. www.salabeckett.cat. 
Poblenou (L4). Dv, 23 i ds. 24, 
19.30 h. Taquilla inversa. 

Pis mostra
Quan res és el que sembla, la 
vida et pot donar un tomb en 
qualsevol moment. Una parella 
jove compra un pis sobre plànol i 
quan entren a viure 

descobreixen que són els únics 
habitants de l’edifici. I a sobre, 
els interessats en comprar 
algun dels pisos buits, confonen 
el seu amb el ‘Pis Mostra’ de la 
promoció. 
Teatre Borràs. Urquinaona, 9. 
www.grupbalana.com. 
Urquinaona (L1-L4). De dc. a dv., 
20.30 h. Ds., 19 i 21.30 h. Dg., 
18.30 h. 21-28 €. Fins al 1 de juny.

Abaixen el teló

Al galop
Retrat de l’editoria de moda 
Diana Vreeland en un punt 
d’inflexió de la seva vida, quan 
torna a Nova York després de 
quatre mesos de viatge per 

Europa. Obra de Mark 
Hampton i Mary Louise 

Wilson, amb Carme 
Elias.
Teatre Akadèmia.  
Buenos Aires, 47-49. 
www.teatreakademia.

cat.  Hospital Clínic (L5). 
De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 

18.30 h (18 maig no hi ha funció). 
18-22 €. Fins al 25 de maig. 

Gust de cendra
Un text escrit de Guillem Clua, 
on el riure intel·ligent, la 
sensibilitat per les petites 
coses i els girs d’una trama en 
suspens fins al final han seduït i 
emocionat el públic.
Sala Muntaner. Muntaner, 4. 
www.salamuntaner.com. 
Universitat (L1-L2). De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18.30 h. 18-20 €. 
Fins al 25 de maig.

Pren  
nota!
“Aquest ‘Kyla’ és 
un cop de puny a 
l’estómac. Ens parla 
del creixement 
dels moviments 
d’ultradreta.”
Santi Fondevila sobre ‘Kyla’. 
Versus Teatre. Fins al 28  
de maig.

Time Out per a Codorníu

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

Una ocasió perduda. Això és el 
que em ve al cap després de 
veure Fronteres, un projecte 
teatral amb tres mares (Rafael 
Spregelburd, Falk Richter i Lluïsa 
Cunillé), de difícil digestió, que 
demostra que sovint el teatre 
també necessita d’editors que 
col·loquin certes coses a lloc. 
Només cal comparar com 
tractaven el concepte de 
‘frontera’, al mateix TNC, els 
mexicans Teatro Línea de 
Sombra a Amarillo i el que han fet 
aquí tres grans dramaturgs. Els 
uns parlaven des de 
l’experiència, des del jo, mentre 
que els altres parlen d’oïdes.

Només el Geografia de Cunillé 
manté el tipus, amb Lina Lambert 

i Jordi Boixaderas  perduts camí 
d’Andorra amb quatre maletes 
plenes de bitllets. Comèdia negra 
que ens parla de tu a tu. Llàstima 
que abans ens hem hagut 
d’empassar Oriol Genís i Roser 
Batalla al Frontex de Richter, 
verborrea amb camuflatge de 
Mad max. Pitjor ha estat Sta. 
Cecília de Borja a Saragossa, amb 
el ‘famós’ ecce homo de Borja 
com a referent. Interessant? 
Vostès mateixos. –A. Gomila

NOTA AL PEU Val la pena 
l’escenografia de Quim Roy.

Fronteres

TNC. Fins al 8 de juny


