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�AL POT PETIT...
Potser no se’n recorden, però 
fa una dècada i mitja, hi havia 
una cosa molt en voga i fins i 
tot existia una entitat que les 
agrupava. Parlo, esclar, de les 
sales alternatives, que venien a 
ser una sèrie d’espais que oferien 
teatre de petit format, cadascun 
dels quals amb un objectiu precís, 
una línia artística. Una cosa era 
el Malic, una altra la Beckett, el 
Tantarantana, el Versus... Però 
eren fortes, tenien energia, volien 
canviar les coses i van arribar a 
organitzar l’off del Grec! Van fer-
nos creure que al pot petit hi ha la 
bona confitura. 

�HEROIS?
Avui dia tot allò és un record 
més dels vells temps del teatre 
barceloní. Unes sales han tancat, 
unes altres han canviat de 
línia. I gairebé res no les uneix, 
llevat del mer objectiu d’atreure 
espectadors. Són, cert, els 
herois de l’escena local, ja que 
normalment perden més diners 
que en guanyen. El problema 
arriba quan esdevenen simples 
contenidors, sense tot allò que les 
va fer grans. N’hi ha ben poques 
amb personalitat: la Flyhard, 
l’Akadèmia? Tanmateix, haurien 
de moure peça. La unió fa la 
força, deien els antics.

Sales ‘alternatives’
Per Andreu Gomila

Treplev
de les dues vol renunciar al que 
té.  Amb: Nina, Mariona Castillo i 
Clara Peya (piano).
 Círcol Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
www.circolmalda.cat. De dj. a 
ds., 22 h. Dg., 21 h. 14-20 €. Fins 
al 7 de desembre.

The hole 2
Després de l’èxit de la primera 
part, aquest cabaret canalla 
presenta la seva segona part. 

extensa gira per tot Espanya 
avalen la popularitat d’aquest 
gran espectacle, molt proper al 
gènere de la revista i que inclou 

2’ comença dos anys després del 
primer. La vida ha canviat per 
l’antiga Mestra de Cerimònies de 
The Hole. En una època on la 
cultura, la música i la diversió 
estan en crisi, ella es pregunta 

Coliseum. Gran Via, 595. Passeig 
de Gràcia (L2-L3-L4).  
www.grupbalana.com. De dc. a 

dv., 20.30 h. Ds., 19 i 22.30 h. 
Dg., 19 h.  h. Dg. 19 h. De 12 a  
49 €. Fins al 30 de novembre.

Sister Act, el musical divino
De la mà de Whoopi Goldberg, 
Stage Entertainment i El Terrat 
arriba l’adaptació catalana 
d’aquesta comèdia musical que 
ja ha recollit un gran èxit de crítica 
i públic a Broadway, el West End 
londinenc, París, Hamburg i Milà. 

títol i amb una sorprenent banda 
sonora original composada per 

combina la música disco, el 
gospel i el blues, amb molt, molt 
humor...
Teatre Tívoli. Casp, 8. Plaça 
Catalunya (L1-L3).  
www.sisteractelmusical.com. De 
dt. a dv., 20 h. Ds. 17.30 i 21.30 
h. Dg., 18 h. De 25 a 73,61 €. 
Sense data de comiat.


