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tinguin ascendència jueva o
mora o siguin fills il∙legítims
no seran capaços de veure res
del que succeeix al teatret...
Són els tres Entremeses de

Cervantes –La cueva de Sala
manca, El viejo celoso y El re
tablo de las maravillas– amb
els quals l’actor, director i

acadèmic José
Luis Gómez va
conquerir al pú
blic fa ja 19 anys
en un dels pri
mersespectacles

del llavors acabat de fundar
Teatro de la Abadía de Ma
drid, i que ara ha tornat a
muntar: després d’estrenar
los aMadrid i passar pelKen
nedy Center de Washington
–amb quatre dels actors del
repartimentoriginal,Elisabet
Gelabet, Miguel Cubero, In

maNieto i José Luis Torrijo–
ara es poden veure fins al 7 de
juny alRomeadeBarcelona.
Per conferirlos unitat, Gó

mez fa que siguin els habi
tants d’un poble els que deci
deixen representar per a ells i
elsseusconveïnsatalldefesta
–això permet al director in

troduir elements antropolò
gics com balls, vestits regio
nals, instruments i dits popu
lars– aquests tres entremesos
plens d’humor i de sàtira so
cial contra el racisme, contra
la concepció de l’honor “com
unacosaquees trobaentre les
cames de les senyores” i con
tra “el cinisme del política
ment correcte a totes les so
cietats, l’acceptació del qual
comporta un amortiment de
la pròpia consciència”, de
nunciaGómez.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una festa contra la
hipocresia, la bea
teria i la mentida
social. Una festa

protagonitzada per un cornut
supersticiós interessat en les

arts ocultes i amb
molt poc seny a
qui la seva dona i
el seu amant en
ganyen com vo
len. Una festa
amb un ancià dominat per la
gelosia que té la seva jove es
posa tancada, qui l’acabarà
enganyant davant dels seus
nassos. Una celebració en la
qual,amés,unacompanyiade
bergants ofereix una particu
lar funció de titelles enunpo
ble: avisen que aquells que
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Lagran festadeCervantes

Una escena dels
Entremeses de
Cervantes
dirigits per José
Luis Gómez
al teatre Romea

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

Tallers oberts del Poble Sec i Ciutat Ve
lla. Fins diumenge se celebren jorna-
des de portes obertes als tallers dels
creadors i creadores.
http://tallersobertsbarcelona.cat/

Les nostres Dives. Dintre d’aquest ci-
cle de blues, recital a càrrec de Que-
ralt Albinyana, veu. Tota, harmònica i
cors, i Martin J. Merino, guitarra i
cors. 14 euros.
MEAM. Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Tarda de màgia. Espectacle a càrrec
del Mag Jimmy. 3,5 euros.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (18.30 hores).

Cant i clàssica. Concert a càrrec de la
soprano Serena Sáenz.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Els vincles afectius i els límits als fills.
Conferència a càrrec de Gemma Ca-
novas. Abordarà temes com ara les
funcions dels pares i mares en l’edu-
cació i socialització dels fills.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Divendres poètics. Recital de poemes
anglesos de Samuel Beckett amb Ga-
briel Ventura.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Una diva en el diván. Acció, sorpresa,
dolor, mort... i caspa, un concert es-
cenificat i una feroç crítica des de la
ironia tant als continguts literaris del
repertori líric com als formats més
rancis de la música clàssica.
Centre cívic Fort Pienc. Plaça Fort Pienc,
45 (19 hores). Gratuït.

La Música en la Intimitat. Segon cicle
de Primavera. El pianista Jordi Matas
ofereix un concert dedicat a Frédéric
Chopin en un entorn d’intimitat privi-
legiat.
Jardí dels Tarongers. Ràbida, 5 (19.30
hores). Gratuït.

Cant coral escandinau. Concert dels
cors Fräknegårdsskolan, de Kristians-
tad, Suècia, i el cor escandinau Stella
Polaris de Barcelona.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(20 hores). Gratuït.

Viatge sonor per la història de la músi
ca. Concert a càrrec del quintet feme-
ní Cinc dones de metall. Gratuït.
Sant Martí de Provençals. Plaça Angele
ta Ferrer, 2 (20 hores).

Déjame que te encuentre. Comèdia
sobre contes, encontres i desencon-
tres. 3,5 euros.
Centre cívic Guinardó. Ronda Guinardó,
113141 (20 hores).

Flamencfusió. Concert a càrrec del
quartet femení Maruja Limón.
Centre cívic Bon Pastor. Plaça de Robert
Gerhard, 3 (20 hores).

Esto lo estoy tocando mañana... Julio
Cortázar y lamúsica. Estrena d’aquest
documental de Karina Wroblewski i
Silvia Vegiersk (Argentina, 2014.
75’). Aportació voluntària.
Cinemes Girona. Girona, 175 (20 h).

The Trees. Concert d’aquest grup folk
amb un joc de veus cuidat.
La Casa Elizalde. València, 302 (20.30
hores). Gratuït.

Lírica. Concert líric a càrrec dels can-
tants participants a la classe magis-
tral impartida pel director d’orques-
tra italià Elio Orciuolo. 10 euros.
Església Adventista del Setè dia. Comte
d’Urgell, 133 (21 hores).

elravalésteatre 2015. La Cia Buffet Li-
bre representa Embarazosas.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (21 hores).

Dansesa laplaçadelRei. Taller de Pol-
ca de Sant Celoni amb Pep Lizandre
(21.30 h) i danses amb l’Orquestra
Folk Joan Brudieu.

Las cosas que queremos. Representa-
ció d’aquesta comèdia dramàtica a
càrrec de la Companyia Habitual.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (22 hores).

Tarragona

L’AMPOLLA (Baix Ebre)
Campionat de Catalunya de Pesca al
Curricà de Costa. Ccelebració de la 15
edició d’aquest campionat de pesca.
Club Nàutic Ampolla (avui i demà a par
tir de les 8 hores).

]José Luis Gómez torna a muntar, gairebé dues dècades després,
els seus celebrats ‘Entremeses’ de Cervantes, un títol que creu idoni
per a un temps on impera el cinisme i el políticament correcte.
L’obra, que s’ha estrenat a Madrid i ha passat pel Kennedy Center
de Washington, recala fins al 7 de juny al teatre Romea

‘ENTREMESES’
Teatre Romea

Hospital, 51. Barcelona
Fins al 7 de juny

www.teatreromea.cat

TELÈFONS
ÚTILS

Sol·licita ja les targetes gratuïtes del Club per als teus familiars
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