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Teatre Dansa
de la història i la humanitat dels 
personatges i que allunya el 
fantasma melodramàtic d’una 
historia d’amors i desamors, de 
solituds,  a un petit poble de La 
Pampa argentina dels anys 30 
del segle passat.
Versus Teatre. Castillejos, 179. 
www.versusteatre.com. 
Monumental (L2). De dj. a ds., 20 
h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 31 de 
maig.

Carmen!
Un musical a partir de l’òpera de 
Georges Bizet. La història de 
‘Carmen!’ està ambientada a 
qualsevol discoteca de polígon 
industrial. Carmen, una noia 
d’esperit lliure i sense 
escrúpols, porta a tots els 
homes de cap. En els seus jocs 
de l’amor, sedueix a Don José, 
un jove policia, que deixa de 
banda a Micaella, la seva 
promesa, per poder estar amb 
Carmen. Però més tard, quan 
ella es fixi en Escamillo, 
l’esportista de moda dels 
X-Games, Don José perdrà els 
papers i Carmen la vida.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. De dc. a 
ds., 20 h. 18-20 €. Fins al 31 de 
maig.

Els feréstecs
A Venècia, durant el Carnaval, 
Pepito i Salvador, amb Tomeu i 
Arturo (quatre feréstecs 
ancorats en el passat) han 
acordat el matrimoni dles seus 
fills, Llucieta i Quimet. Els dos 
joves no s’han vist mi i es 
coneixeran el dia del casament. 
La filla comença a intuir alguna 
cosa, i ells decideixen que ningú 
la pugui veure i que, qui la vegi, 
s’hi haurà de casar. No 
compten, però, amb l’esperit 
més liberal i domèstic de les 
dones i dels joves, que desitgen 
un estil de vida més obert i 
sincer.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble-sec 
(L3). De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 
17.30 i 21 h. Dg., 18 h. 22-29 €. 
Fins a l’1 de juny.

La ratonera
Després de 62 anys triomfant 
ininterrompudament a Londres, 

arriba a Barcelona La Ratonera 
d’Agatha Christie. La 
indiscutible reina del misteri, 
ens sorprendrà amb aquest 
clàssic on vuit personatges 
queden aïllats accidentalment a 
la mansió Monkswell; es busca 
a l’assassí, que sembla estar 
entre ells... i res és el que 
sembla.
Teatre Apolo. Paral·lel, 59.  
www.teatreapolo.com. Paral·lel 
(L2-L3). De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 
18 i 21.30 h. Dg., 18 h. 24-28 €. 
Fins a l’1 de juny.

Mares! Maternitat a crits
‘La mare que et va parir!’ 
(‘Motherhood Out Loud’) és una 
sèrie d’escenes breus en clau 
d’humor al voltant de la 
maternitat i les relacions entre 
pares i fills escrites per 
reconeguts dramaturgs i 
monologuistes nord-americans 
com Theresa Rebeck (creadora 
de la sèrie televisiva ‘Smash’) o 
David Cale (guanyador d’un 
‘Premi Off-Broadway Theater’ al 
millor monologuista). Totalment 
imprevisible, revela, il·luminant 
amb una visió d’humor, 
emocions crues i camins 
rocosos que experimentem a la 
vida. Una obra alegre, motivant, 
divertida i totalment 
emocionant. Amb Llol Bertran, 
Mireia Gubianas, Óscar Jarque, 
Sandra Monclús i Vanessa 
Segura.
Teatre Condal. Paral·lel, 91.  
www.teatrecondal.cat. Paral·lel 
(L2-L3). De dt. a dv., 20.30 h. Ds., 
18 i 20.30 h. Dg., 18 h. 24-28 €. 
Fins a l’1 de juny.

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

Té molt a dir i molt més a ballar, 
Laida Azkona. Després de 
formar-se en algunes de les 
escoles de més reconeixement 
d’arreu del món, ha decidit 
aterrar entre Barcelona 
i la seva Pamplona 
natal i explicar tot 
això que duu 
dins. Com un 
“retrobament 
amb el cos 
pensant i el 
llenguatge 
corporal”, 
Azkona balboteja 
mil idees que 
empenyen per sortir, 
algunes ara a l’Antic Teatre.

Títulos para un acercamiento al 
ruido és el títol de la peça i forma 
part d’una sèrie en què el cos hi 
és present de manera física i 
com a generador de text. Però 
s’adona de la no-concordança 
entre aquests dos materials, ja 
que “el text i les definicions són 
al cantó del fet cultural”, “mentre 
que el cos és al cantó del que és 
natural”. A l’espectacle, un 
dispositiu d’escriptura en directe 

s’encarrega de lligar-ho tot, 
desxifrant i codificant paraules i 
postures. “Em qüestiono el fet 
de ser dona, o ballarina, i el que 
se suposa també a la dansa. I 

per altra banda, em miro 
el meu cos i com 

respon a aquestes 
definicions”.

La definició 
de ballarina 
sobretot no 
inclou la 
paraula 

cansament, que 
és un altre dels 

punts de partida de 
la peça. “L’espectacle 

comença des del meu cos 
cansat, que seria el final d’un 
espectacle i també és el reflex 
d’un cansament general que 
sembla que ens envolti. Això em 
genera molt de soroll i em fa més 
difícil saber per on anar, d’aquí ve 
el títol de l’obra”. Però, la veritat, 
diria que té molta energia. 

Títulos para un acercamiento 
al ruido serà a l’Antic Teatre dj. 
29 i dv. 30.

Cos que balboteja
Laida Azkona intenta que moviment i 
paraula s’entenguin. Per Bàrbara Raubert

INVESTIGACIÓ

LLENGUATGE 
“Dins de la investigació més 

conceptual, em vaig adonar que el 
meu llenguatge, la dansa, sempre  

ha estat en un terreny de no 
literalitat”.

SENZILLESA 
“Hegel per mi és la racionalitat en 

què m’és difícil encaixar des del meu 
cos. Però no pretenc que l’espectador 

entengui tot el treball que hi ha 
darrere; de fet, és una obra senzilla”.


