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Teatre

Estan d’estrena

Adela
Adela (Women’s white long 
sleeve sport shirts) presenta 
una dona acusada d’haver 
comès un crim. A mesura que 
l’acció avança, veurem com 
Adela anirà desgranant els seus 
arguments de defensa davant la 
interpel·lació d’un passat que 
retorna una vegada i una altra a 
la seva ment. Aquesta serà 
l’excusa per tal que l’espai 
escènic es converteixi en el 
centre de la tempesta humana.
La Villarroel. Villarroel, 87.  
www.lavillarroel.cat. Villarroel 
(L1).  ) 16 €.  Ds. i dg., 12. 30 h. 
Del 30 de maig al 7 de juny. 

Assolutamente Solo
n pare i el seu ll es tro en per 

crear junts un espectacle, per 
descobrir què pot néixer de la 
seva relació. Una obra que 
enfronta les seves identitats, 
similars des del punt de vista de 
trets físics i certs hàbits de 
comportament, però diferents 
per edat, per experiències, per 
passions. Un pare i el seu ll, 
junts, construeixen un “lloc de 
trobada  en un cos com , ctici, 
com són els personatges.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). 18 
€. De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
Del 3 al 14 de juny.

Mi relación con la 
comida
Des de novembre als 
escenaris madrilenys, 
Esperanza Pedreño 
arriba a Barcelona amb 
‘Mi relación con la comida’, 
d’Angélica Liddell, la dramaturga 
més radical de l’escena 
contemporània. L’obra arriba 
avalada per les millors crítiques i 
gairebé set mesos consecutius 
a la cartellera en què ha 
aconseguit el favor del públic. Un 
monòleg, una interpretació 
personal, un treball magnètic 
que situa al teatre en l’incòmode 
lloc de la veritat.
Versus Teatre. Castillejos, 179. 
www.versusteatre.com. 
Monumental (L2).  20 €. De dc. a 
ds., 20.30 h. Dg., 18 h. Del 3 al 
28 de juny.

Operació Moldàvia
Després de la grati cant 
experiència que va signi car 
‘Nelly Blue’, T de Teatre i Los 
Tigres (Xavi Mira i Albert Ribalta) 
tornen per presentar-nos 
aquesta comèdia musical. Un 
milionari de la ferralla de 
Moldàvia vol celebrar el 
centenari de la seva mare 
regalant-li l’actuació del seu vell 
ídol: un famós cantant espanyol, 
conegut arreu del món, però que 
fa més de 15 anys que no actua. 
Per casualitats del destí, 
aquesta informació cau en 
mans de Carlos Gardel, 
exmonologuista.
La Villarroel. Villarroel, 87.  
www.lavillarroel.cat. Villarroel 
(L1).  ) 16 €. Dt. i dc., 22.30 h. Del 
2 al 17 de juny. 

Souvenir
Un director de teatre barceloní 
es tanca en una biblioteca de 
Berna per escriure una obra 
sobre el turisme.El propietari 
d’un dels últims videoclubs de 
Barcelona, cineasta amateur, es 
veu forçat a tancar el seu negoci 
per pressions immobiliàries. 
Una sèrie de ciència- cció que 
transcorre l’any 2050, en una 
Barcelona distòpica dividida 
entre partidaris i detractors del 
turisme. Una obra de Fèlix Pons.
Teatre Tantarantana. Flors, 22. 
www.tantarantana.com. Paral·lel 

(L2-L3). 10-15 €. De dc. a ds., 
21 h. Dg., 19 h. Del 29 de 

maig al 21 de juny.

The Feliuettes
En ple 2015, una noia 
rep una estranya 

predicció: en el futur ella 
serà Núria Feliu. No algú 

semblant a ella, ni la seva 
hereva. Núria Feliu, simplement. 
A partir d’aquí, comença 
l’apassionant recerca en què 
l’objectiu inicial de localitzar la 
Feliu autèntica acabarà topant 
amb secrets que es remunten 
als orígens de la catalanitat, 
secrets que una poderosa 
societat oculta s’ha encarregat 
de silenciar durant més de mil 
anys i que sortiran a la llum. 
Círcol Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
www.circolmalda.cat. Liceu (L3).  
14-20 €. De dc. a ds., 20.30 h. 
Dg., 19 h. Del 3 al 28 de juny.
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Sense anar gaire lluny, poden 
passar moltes coses al Viaje a 
ninguna parte, dels 
mallorquins Catalina Carrasco i 
Gaspar Morey. Amb aquesta 
peça que podrem veure a la sala 
Hiroshima van guanyar el premi 
CENIT (el certamen de nous 
investigadors teatrals que 
organitza la Universitat de 
Sevilla) l’any passat, sorgida 
d’un moment particular en la 
seva trajectòria: “Després d’uns 
anys treballant per mig món, 
volíem tornar a casa, però la 
crisi econòmica no ens ho 
posava fàcil, ens sentíem 
perduts i molts companys 
marxaven. La peça és un re ex 
del moment”. 

Per això és tan important el 
paper que donen a la tecnologia 
i al públic, per arrelar, per 
confirmar la presència. “Abans 
d’entrar a la sala els ensenyem 
unes postals antigues perquè 

les llegeixin i les seves veus 
passen a formar part de 
l’espectacle. Després, a uns 
altres voluntaris se’ls demana 
que es baixin una aplicació amb 
la qual podran fer la banda 
sonora de l’espectacle”. I entre 
tots engega el viatge.

“Això d’una illa és una realitat 
completa: estàs al teu món i 
ajuda a la introspecció. 
Segurament per això tenim un 
llenguatge molt particular”. En 
el seu cas es tracta d’una 
proposta de moviment teatral 
sense narració tancada i amb 
interacció digital dirigida a la 
percepció del gest, entre la 
víscera i la tecnologia. “ olem 
que la gent que ens vingui a 
veure senti que li ha passat 
alguna cosa mentre era al 
teatre”.

Viaje a ninguna parte serà a 
l’Hiroshima de dj. 28 a ds. 30

Parella galàctica
Són de Mallorca però viuen pel món i 
ballen virtualment. Per Bàrbara Raubert

QUÈ I COM

LLIBERTAT 
“Amb els sensors és com ballar amb 
algú més, que et fa canviar d’hàbits 
i et dóna informació nova. Per això 
arriba un punt que cal deixar-los de 
banda i tornar a sentir la llibertat”.

PROBLEMA 
“És difícil posar-hi una etiqueta. La 

gent que ho vol entendre tot o que es 
fixa en el virtuosisme en lloc de fixar-

se en el que es mou visceralment, 
amb nosaltres té un problema”.
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