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Teatre

Festiu Fringe

Atracar un banco con un bote 
de laca
Atracar un banc és una fantasia 
que pren forma i sentit per a la 
protagonista d’aquesta obra de 
Quique Culebras. Serà gairebé 
un acte de rebel·lia davant les 
càmeres de vigilància que ens 
assetgen impunement, la mirada 
oculta que ens controla... Però 
l’absurd atracament és només la 
porta per colar-nos al cor d’una 
dona que s’enfronta a una 
situació desesperada. 
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). Dg. 20. 21 h. 10 €.

La peixera
Espectacle de màscara sencera i 
de creació col·lectiva. Una 
família, un pis, un oracle: La 
tele. Els anys 80, més o 
menys, la publicitat. 
Una família, un pis, un 
peixet en una peixera. 
Un pare, una mare, uns 
nens, en un pis, no a la 
terra. 
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). Dl. 21 i dt. 22. 21 h. 10 €.

Ñaque o de piojos y actores
Partint de la base que el teatre 
és ‘una trobada’, Ñaque o de 
piojos y actores, clàssic de José 
Sanchis Sinisterra, ens situa a 
dos ‘còmics de la llengua’ davant 
espectadors del segle XXI. Ríos i 
Solano, ‘aquí’ i ‘ara’ han d’actuar 
davant el públic, han de 
representar el seu tosc 
espectacle, a mig camí entre el 
relat i la interpretació, però el 
cansament, l’avorriment, els 
dubtes i els temors retarden, 
interrompen una i altra vegada la 
seva actuació. 
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). Ds. 19. 21 h. 10 €.

Ticket
Un nou espectacle de teatre 
gestual creat col·lectivament per 
Eduard Méndez, Xevi Casals, 
Gerard Domenech, Marc 
Montserrat i Tricicle, sense 
apartar-se dels seus orígens tant 
artístics com estètics. Ticket és 

un viatge per la història del 
cinema d’humor, un espectacle 
de teatre d’acció que pren com a 
punt de partida les seqüències 
còmiques més universals
Jove Teatre Regina. Sèneca, 22. 
www.jtregina.com. Diagonal (L3-
L5). Dv. 18 i ds. 19. 21 h. 10 €

Estan d’estrena

Bartolomé encadenado
L’abril de 2012, en plena 
tempesta financera a Grècia, un 
jubilat, en Dimitris Christoulas, 
va decidir suïcidar-se d’un tret al 
cap davant el Parlament grec. Va 
deixar una nota esfereïdora on 
afirmava que es negava a haver 
de sobreviure buscant menjar 
entre les escombraries. Aquest 
fet inspira el director Antonio 
Simón i el dramaturg José 

Sanchis Sinisterra.
Teatre Grec. Pg. Santa 

Madrona, 36. www.bcn.
cat/grec. Espanya (L1_
L3). Del dv. 18 al dg. 20. 
22 h. De 16 a 28 €.

Shell
La vida us passarà davant els 
ulls si us asseieu al banc d’una 
àrea de descans. O, si més no, 
fragments de vides que 
possiblement es repetiran una 
vegada i una altra en una mena 
de suplici mític que, de vegades, 
ni tan sols no sereu capaços de 
percebre. Una obra d’Albert 
Boronat i Nicolas Chevallier.
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 
www.mercatflors.cat. Poble-sec 
(L3). De dc. 23 a dv. 25. 20 h. 18 €.
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Pren  
nota!
“Una comèdia 
irònica, divertida 
i molt ben 
interpretada que 
posa a l’ull de 
l’huracà les ONG”
Santi Fondevila sobre ‘Els 
eufòrics’. Sala Muntaner. Fins 
al 27 de juliol.

Time Out per a Codorníu

Dansa

“La diferència del circ amb la 
dansa o el teatre és que és 
menys avorrit i més extremat”. 
Així de rotund i directe sona 
Yaron Lifschitz, el director de la 
companyia australiana de circ 
contemporani Circa. “Jo vinc del 
món del teatre i encara 
m’encanta poder llegir 
Shakespeare o qualsevol altre 
dramaturg que sigui bo. Però en 
un escenari vull que passin 
coses excitants”.

És la tercera vegada que es 
presenta a Barcelona, primer va 
ser amb Circa, després Opus i 
ara amb Beyond, que de les tres 
és la més intimista, càlida i 
generosa... però en el fons 
sempre és el mateix. Un mateix 
repte per fer emocionar el públic 
trencant els esquemes 
establerts i les línies marcades 
en carpes i teatres. “No faig 
distinció entre clown, acròbata, 

home, dona... penso en tots els 
intèrprets com a persones que 
fan un viatge plegats”. 

Aquesta manera de treballar 
l’ha dut de Brisbane al món, en 
constants gires internacionals. 
“Treballo set dies a la setmana i 
dotze hores al dia, amb gent de 
tres o quatre franges horàries 
diferents, pràcticament sense 
excepció”. Des de fa quinze 
anys que Yaron Lifschitz no 
coneix el descans però és feliç.

El secret de l’èxit, a part de la 
constància i de la valentia, és 
haver estat capaç de crear 
obres de gran bellesa que 
funcionen tant per a adults en 
els cabarets berlinesos, com 
per a públic infantil en espais a 
l’aire lliure. Tothom s’hi 
diverteix. 

Beyond serà al Mercat de les 
Flors del 24 al 26 de juliol.

Sorpresa!
Els australians Circa busquen l’intimisme 
a ‘Beyond’. Per Bàrbara Raubert

LA PISTA

ELS HUMANS 
“L’atracció corporal és una part 

important de les activitats que ens 
fan humans. Però no veig la sexualitat 
com una confrontació, sinó com una 

abraçada”.

ELS NENS 
“Treballo des de l’abstracció. Ja no 

sóc cap nen, i per tant m’atrau més el 
vessant poètic que el literal, però és 
un format dissenyat per ser amable, 

també per als nens”.


