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Teatre

LA MORT DE BRUTUS
Ja ho saben, estimats lectors, 
públic sofert, que Brutus va matar 
el seu millor amic, Juli Cèsar. Però 
també coneixen com va acabar 
la història, amb el polític romà 
suïcidat després de perdre la 
Batalla de Filipos davant les tropes 
de Marc Antoni i Octavi. Un pària, 
vaja, que va pensar que tenia la 
raó i va acabar sucumbint davant 
dels bons de la pel·lícula. 

NI PER BROMES
Aquest servidor seu els ha encastat 
al voltant de 190 articles en els 
últims quatre anys sobre el món 
del teatre. Més aviat, ha etzibat 
coces a tort i a dret, l’objectiu 
de les quals era posar una mica 
de salsa a la sovint avorridota 
escena teatral local. I tot, ehem, 
amb una base periodística: vaja, 
que conscientment no he dit cap 
mentida. I quan he comès una 

inexactitud, me l’he embeinat 
públicament. Però es veu que la 
gent no està per bromes i que el 
sentit de l’humor no ha estat mai 
una cosa gaire catalana.

HOLA TREPLEV
Aquest senador torracollons, 
doncs, ha decidit marxar de la 
cambra. Se’n va el personatge, i 
no pas l’actor, aquests sòmines 
que dirigeix Time Out Barcelona. 
Es veu que el tal Gomila ha 
buscat una nova identitat, amb 
la qual intentarà no adormir-los 
mentre els de dalt i els de baix el 
deixin. Es veu que es fan de La 
gavina, l’obra de Txékhov, i que ha 
trobat un personatge: Konstantin 
Gavrilovitx Treplev. Un jove 
melancòlic, aspirant a dramaturg, 
que presumptament també acaba 
com Brutus. Promet no fer mal i 
escriure sobre el sexe dels àngels. 
La setmana que ve pretèn debutar. 

È finita la commedia

Brutus
Per Andreu Gomilla

Estan d’estrena

Helena
Joan Casas, sota la direcció 
d’Albert Mestres, trasllada a la 
nostra llengua les paraules 
d’Helena, a través de les quals 
ens parla el gran poeta grec 
Ianis Ritsos.
Teatre Akadèmia. Buenos 
Aires, 47-49.  
www.teatreakademia.
cat. Hospital Clínic 
(L5). De dj. a ds., 
20.30 h. Dg., 18.30 h. 
18-22 €. Del 29 de 
maig al 8 de juny.

Vinyoli
Joan Vinyoli (1914-1984) va fer 
una contribució fonamental a la 
poesia catalana i universal del 
segle XX. Ara Mercè Sampietro, 
amb la paraula, i Eduard Iniesta 
amb la seva música, ens 
ofereixen un emocionant 
recorregut a través de la vida i 

l’obra del poeta. Un recital de 
poesia , amb una posada en 
escena senzilla i imatges 
suggerents captades i 
elaborades per Juan Millares.
Sala Muntaner. Muntaner, 4. 
www.salamuntaner.com. 
Universitat (L1-L2). De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18.30 h. 18-20 €. 

Fins a l’1 de juny.

Abaixen  
el teló
Boquitas pintadas

La versió escènica de 
l’obra de Manuel Puig 

(1932-1990) va merèixer la 
matricula d’honor com a 
projecte de final de carrera de 
l’Institut del Teatre. I a fe que se 
la mereix. Sota una idea del 
director, Juan Pablo Miranda, 
Anna Maria Ricart ha construït 
una dramatúrgia fresca, 
humorística i en moments força 
brillants que ressalta la poètica 

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

Consulta l’agenda  
d’activitats del teu FNAC a 
www. clubcultura.com


