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�MODERNITAT
No sé si s’han fixat, però totes les 
institucions culturals de la ciutat 
estan programant arts escèniques. 
L’Auditori, el MNAC, el MACBA, 
La Pedrera, la Fundació Tàpies... 
Tard o d’hora, tots flirtegen amb el 
teatre, la dansa o el circ. I sovint, 
com va passar fa uns dies amb 
els Animal Religion a L’Auditori, 
ho peten. Per què ho fan? Doncs, 
per portar públic nou, per semblar 
moderns, per fer alguna cosa 
diferent, perquè és més barat 
que contractar una orquestra 
simfònica... i perquè el teatre és 
un espectacle en viu que no el pots 
escoltar en ‘streaming’.

�I ELS TEATRES?
Els teatres convencionals, 
mentrestant, resten aliens a les 
altres arts. Algun recitalet, algun 
concert –lloguen la sala i prou–, 
alguna mostra i poca cosa més. 
És curiosa, per exemple, l’escassa 
relació del MACBA amb les 
institucions dramàtiques del país, 
tot i les ganes del museu de fer 
coses al respecte. O el poc que 
escolten els teatres la música 
contemporània, llevat dels tímids 
intents de Xavier Albertí TNC i 
de Lluís Pasqual al Teatre Lliure. 
Carles Santos sembla no tenir 
cabuda, avui dia, en un teatre. I 
això és una llàstima.

Teatre a tot arreu
Per Andreu Gomila

Treplev
Emma Vilarasau en el paper de 
Fedra i direcció de Sergi Belbel.
Teatre Romea. Hospital, 51.  
www.teatreromea.com. Liceu 
(L3). 18-28 €. De dt. a ds., 20.30 
h. Dg., 18 h. Fins al 15 de març.

Joc de miralls
Contemporània, absorbent, 
tendra i divertida. Cinc persones 
que se senten perdudes 
participen en unes classes de 
teatre en un centre cívic, buscant 
alguna cosa que doni sentit a les 
seves vides. Sis setmanes fent 
teatre els faran canviar?
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46.  
www.teatrelliure.com. Poble-sec 
(L3). 15-29 €. De dc. a dv., 21 h. 
Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 18.30 h. 
Fins al 15 de març.

Kabarett Protokoll
Un actor amb idees, una 
directora d’ideals, una 
dramaturga estressada i un 
pianista lacònic assagen alguna 

cosa que vol ser un espectacle 
de cabaret. Bé, ho intenten. 
Però passen coses. Ja ho té això 
d’assajar amb públic. Coses de 
l’assaig i coses del directe. Ells 
s’ho han buscat. .
Círcol Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
www.circolmalda.cat. Liceu (L3). 
14-20 €. De dc. a ds., 20.30 h. 
Dg., 19 h. Fins al 15 de març.

New order
‘Thriller’ amb tocs d’humor 
escrit i dirigit per Sergi 
Pompermayer i protagonitzat per 
Gemma Brió, Pablo Lammers, 
Sergio Matamala i Concha Milla. 
‘New order’ són tres persones, 
dos homes i una dona, de 
classe mitjana, que durant la 
present crisi han vist com tot el 
que tenien se’ls hi ha escolat de 
les mans.
Sala Flyhard. Alpens, 3. 
 www.sala yhard.com. 
Hostafrancs (L1). 10-15 €. Dl., dj. 
i dv., 21 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 19 
h. Fins al 15 de març.


