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Teatre

Estan d’estrena

Bangkok
Antonio Morcillo narra en clau 
de tragicomèdia la relació d’un 
vigilant de seguretat amb un 
viatger que es presenta amb 
bitllet i maletes amb la intenció 
de volar a Bangkok, a un 
aeroport construït i abandonat 
en algun lloc d’Espanya. En 
paraules de Morcillo “l’obra 
conté molt d’humor negre, 
sarcasme i ironia. És una crítica 
ferotge a la política econòmica 
del país i a les conseqüències 
d’un sistema que ha creat 
situacions grotesques”.
La Villarroel. Villarroel, 87.  
www.lavillarroel.cat. Urgell (L1). 
24-28 €. De dt. a dv., 21 h. Ds., 
18.30 i 21 h. Dg., 18.30 h. Del 27 
de juny al 2 d’agost.

iMe
En una societat on la gent 
només es comunica a través de 

dels servidors els forçarà a 
aixecar la mirada. ‘iMe’ se situa 
en un futur hipotètic on 
l’evolució en l’ús de 
xarxes socials ha 
substituït tota forma 
de comunicació no 
verbal. Aquesta 
societat on l’única 
comunicació existent és 
virtual pateix de cop una 
brusca apagada tecnològica. 
Amb el pas de les hores, la 
inestabilitat i les emocions 
descobertes faran viure als 
personatges situacions 
inimaginable.
Teatre Tantarantana. Flors, 22. 
www.tantarantana.com. Paral·lel 
(L2-L3). 15-18 €. De dc. a ds., 20 
h. Dg., 19 h. De l’1 al 19 de juliol.

La ciutat no és vostra
Monòleg contemporani i polític 
sobre la situació actual a 
Barcelona. Jasó no pot dormir. 
El caos s’ha apoderat de la 
ciutat i en els carrers s’hi 
respira eufòria col·lectiva o bé 
violència anàrquica. Aquesta 
nit, Barcelona, la ciutat que ell 
admira amb un amor gairebé 
incondicional, s’ha convertit 
primer en una desconeguda i 
després en la seva principal 

enemiga de la que es veu 
obligat a fugir.
Círcol Maldà. Pi, 5. Escala dreta. 
www.circolmalda.cat. Liceu (L3). 
14-20 €. De dj. a ds., 20.30 h. Dg. 
19 h. Del 26 de juny al 19 de juliol.

La pista
En un entorn de crisis trepidant, 
les necessitats no cobertes són 
les bàsiques; menjar, un lloc on 
poder dormir. Moltes persones, 
al Mississipí dels anys 30, 
sense res i sense cap tipus 
d’ajuda del govern, intenten 
sobreviure. En aquest entorn, 
una nova manera de fer diners 
és converteix en el nou 
divertiment de la societat: Les 
maratons de Ball. Durant 
setmanes els concursants 
hauran de ballar sense parar 

Sala Atrium. Consell de Cent, 
435. www.atrium.cat. Tetuan 
(L2). De dt. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 
A partir de 12 €. Del 25 de juny al 
5 de juliol.

La tortuga de Califòrnia
Són els gens o és l’educació, el 

medi i les circumstàncies 
en les quals vivim 
immersos? Una jove 
dramaturga i actriu es 
planteja quin és el pes 
de l’herència familiar 

en la nostra vida, a 
partir de les histories de 

dos germans. Una obra de 
Daniela Feixas.
La Seca. Flassaders, 40. 
 www.laseca.cat. Jaume I (L4). 18 
€. De dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. Del 
26 de juny al 26 de juliol.

Penso en Yu
De què serveix revoltar-se? 
Arriscar la vida per dir la veritat 
és necessari o no és més que 
un exercici d’ingenuïtat? 
Aquestes són algunes 
preguntes que es fa la 
Madeleine, una canadenca que 
troba en un diari la història de Yu 
Dongyue, Lu Decheng i Yu 
Zhijian, tres joves de poc més de 
vint anys que, durant les 
manifestacions de l’any 1989, 
van ser detinguts. 
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 
bis. www.salabeckett.cat. Joanic 
(L4).  20 €. De dt. a ds., 21.30 h. 
Dg., 18.30 h. De l’1 al 26 de juliol.
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Potser el vau veure la nit de Sant 
Joan: s’estava dret, tot sol i nu 

S’hi va estar 30 hores seguides, 

roba, menjar, una 

simplement no passàveu per allí 
aquell dia, ara teniu una 

Rasmus Malling Lykke Skov, un 

danesa Teatre Fluks. Aquest cap 
de setmana ens porten el 

Transportable Refugees

espectadors que durant un 
quart d’hora viuran l’experiència 

“Ens vam documentar a fons 

Europa, quants són, per quines 
vivències passen... Però ens 

sobrepassava perquè les 
situacions eren tan distants de 

humilitat de pensament, 
Rasmus s’encara a una qüestió 

tenint clar que les vivim en una 

por i sentir-nos perduts. Però 
caldria multiplicar-ho no sé 

nos al que li passa a un refugiat. 

problema a través de l’empatia 

Transportable Refugees
part de l’Experimental Room 

experiències de persona a 
persona, les obres site specific i 

Intensitat, intimitat i molta 
humanitat.

Transportable refugees serà 
a l’Antic Teatre dv. 26 i ds. 27. 

La intimitat
Experimental Room Festival, espectacles 
humans i punyents. Per Bàrbara Raubert

LES SIGLES

HSP 
Des de Dinamarca, Nullo 

Facchini és el creador de les 
sigles HSP, que valen per ‘human 
specific performance’. Sonen fort 

pel nord d’Europa. 

SSP/TSP 
  Aquestes sigles es refereixen 

a obres basades en l’espai 
(‘site specific’) i en el temps 

(‘time specific’), dues modalitats qu 
adeqüen la forma al concepte.


