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La leyenda de Mulan
Fundada el 1951, la Troupe 
Acrobática de Chongqing és una 
de les companyies de circ més 
prestigioses de la Xina. Han 
arribat a més de 8 milions 
d’espectadors, representant 
els espectacles més de 4000 
vegades, i arribant a 70 països i 
regions. Ara arriben a Barcelona 
amb la història de Mulan, una 
joia del seu repertori i de la 
mitologia xinesa, popularitzada 
a occident per Disney. Aquesta 
antiga llegenda explica la 
història d’una jove, Hua Mulan, 
que es va allistar a l’exèrcit per 
a suplantar el seu pare. Amb 
l’acrobàcia extrema com a 
epicentre, aquest espectacle 
incorpora dansa, arts marcials i 
un re nat disseny escènic.
BTM. Guàrdia Urbana, 7.  
www.agendabcn.com. Espanya 
(L1-L3). Dj. i dv., 20 h. Ds., 17 i 20 
h. Dg., 18 h. 28-44 €. Del 10 al 19 
d’octubre.

Estan d’estrena

A la vora de l’aigua
En una sala hi ha el públic, com 
tots els espectadors que 
esperen una funció de teatre. A 
la singlera hi ha uns 
personatges, ells no 
esperen res. A 
l’escenari, dues 
cadires sàviament 
posades darrere una 
taula. Una dona i un 
home encarant el 
moment: ‘Au bord de 
l’eau’ és una peça en procés de 
ser escrita i ells seran els 
autors i els personatges de 
l’obra. Tots ells són allà per 
compartir un migdia arran de 
l’aigua, arran del públic, com 
davant d’un mirall misteriós.
Teatre Akadèmia. Buenos Aires, 
47-49. www.teatreakademia.cat. 
Hospital Clínic (L5). De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. 18-22 €. De 
l’11 d’octubre al 2 de novembre.

Confidències a Al·là
Dues intèrprets per explicar-nos 
una història crua, sincera i 
plena d’humor a traves de la 

música, el moviment, l’emoció i 
la paraula. L’obra de Saphia 
Azzeddine ens planteja un 
repte: com arribar a ser lliure 
quan estàs destinat a la 
submissió? Un testimoni 
implacable de l’opressió. Un crit 
de revolta. Però també, més 
enllà de la desesperació i la 
misèria, l’aclaparadora oració 
d’una dona que es manté 
dempeus davant Déu i davant 
els homes. 
Sala Atrium. Consell de Cent, 
435. www.atrium.cat. Tetuan 
(L2). De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
19 €. Del 15 d’octubre al 16 de 
novembre.

Conversaciones con mamá
La mare té vuitanta-dos anys i el 
seu ll aume, cinquanta. Tots 
dos viuen en mons molt 
diferents. En Jaume té dona, 
dos lls, una bonica casa, dos 
cotxes i una sogra per atendre. 
La mare se les arregla sola i 
suporta la seva vellesa amb 
dignitat. Però un dia passa 
l’inesperat; l’empresa per a la 
qual treballa en Jaume el deixa 
al carrer per raons de 
reajustament de personal. La 
lamentable situació el porta a 
decisions dràstiques perquè no 
pot mantenir el seu tren de vida. 
Amb María Galiana i Juan 
Echanove.
Teatre Goya. Joaquín Costa, 68. 

www.teatregoya.cat. 
Universitat (L1-L2). De 
dc. a ds., 20.30 h. Dg., 
18 h. 20-24 €. Del 15 
d’octubre al 30 de 
novembre.

Dones com jo
Barcelona. Quatre dones que 
s’acosten als cinquanta. Una 
d’elles ho ha abandonat tot, 
s’amaga en un dels molts pisos 
buits que hi ha a la ciutat. Vol 
estar sola, allunyar-se de tot, 
però les seves amigues no la 
deixen en pau, vulgui o no vulgui, 
li fan costat. Què li ha passat? 
Per què ho ha deixat tot? 
Tornarà a la seva vida d’abans? 
La resposta a aquestes 
preguntes apareix per atzar, en 
una capsa, en aquesta comèdia 
negra de T de teatre.
Teatre Joventut (L’Hospitalet de 
Llibregat). Joventut, 4-10.  

�LA VELLA GUÀRDIA
Lluís Pasqual no és un paio 
extrovertit i sovint mira amb certa 
desconfiança els que estem a 
l’altra banda. Fa anys i panys que 
brega amb periodistes, crítics, 
polítics, actors. I, quan el van triar 
per substituir Àlex Rigola al Lliure, 
ho admeto, els de la meva quinta 
no vam estar-hi gaire d’acord. 
Pasqual era la vella guàrdia. 
Preferíem, per exemple, Julio 
Manrique.

�MÉS PÚBLIC
Sovint no hem entès la profunditat 
de la crisi que estem vivint –al 
Lliure van estar a punt de tancar!– 
i s’ha de dir que Pasqual ha 
aconseguit una cosa que només el 
seu teatre pot dir: tenir més públic.  
En el seu cas: molt més públic. Ell 
parla de ‘responsabilitat social’, 
de programar per a la gent i el cert 
és que les seves xifres són l’enveja 

del sector. I quan tot semblava que 
se n’anava en orris, ell no només 
ha portat gent al Lliure que no hi 
havia anat mai, sinó que a sobre 
ha creat una companyia jove que, 
si segueix el creixement que està 
demostrant, la veurem aviat fent la 
volta al món. 

�QUATRE ANYS MÉS
En unes setmanes, el patronat del 
teatre –l’autèntica vella guàrdia– 
ha de decidir qui el dirigirà els 
propers quatre anys. Ell diu que vol 
seguir, que no ha acabat la feina. 
I que si aquest any pot programar 
Toni Servillo o David Espinosa, i fer 
una setmana de poesia catalana, 
és perquè disposa d’uns calerons 
extra arreplegats amb molt 
d’esforç, a banda de renunciar a 
la seva carrera internacional. Ha 
ideat una gran temporada, però 
encara m’hi falta alguna cosa... No 
parlo de diners.

L’èxit de Lluís Pasqual

Treplev
Per Andreu Gomilla

Ella espera. Desespera. No sap 
que li ha passat al marit des de 
que va marxar a la guerra. És 
mort? És viu? On és? Què ha de 
fer? Et vindré a tapar ens parla 
del dolor, de la impotència de les 
dones de la Guerra Civil 
espanyola a través del viatge 
que tres d’elles fan el 1940 a la 
recerca d’en Joan. Ho fa des de 
la insuportable absència que 
pateixen per recordar-nos que 
moltes van morir sense saber, 
confrontades amb una 
democràcia que amaga la seva 
culpa i la complicitat sota terra.

És bo que el teatre miri 
aquesta realitat soterrada per la 
pols del temps i per tant ignorada 
gairebé per tots els que no ho 

van viure directa o indirectament. 
L’espectacle és un treball de 
creació de la jove companyia 
Espai en construcció amb un text 
prou reeixit, unes interpretacions 
(Maite Bassa, Montse Bernad,  
Blanca Solé) molts creïbles i una 
intel·ligent direcció de Roger 
Ribó. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Hi ha un violinista 
en escena. 

Et vindré a tapar
���

La Vilella. Fins al 26 d’octubre 
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