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da d’ironia i àcida crítica so
bre el poder i que ara torna a
la cartellera catalana –Carles
Alfaro la va dirigir fa anys al
TNC– a càrrec de la jove
companyia Els McGregor i al
teatre Tantarantana.
Dirigida per l’actriu Marta

Domingo, que debuta en la
direcció professional, i prota
gonitzada per Oriol Guinart
com el nihilista i passiu em
perador que decideix no reg
nar malgrat la desesperació
dels seusministres, Friedrich
Dürrenmatt proposa a la seva
peça que en realitat Ròmul
–que històricament no va ser
aquest adult que va regnar
vint anys que retrata l’obra,
sinó només un adolescent
quevadurar tan solsunanyal
tron– no és un guillat extra

vagant sinó un savi que té
planejat desquevaprendre el
poder posar fi a un imperi
que considera corrupte,
violent, tirà, tacat de sang i
inhumà.
La directora debutant asse

nyala que l’autor parteix d’un
fet històric per oferir una ve
ritat construïda a partir de
petites desviacions i servida
des de la comèdia. “L’obra
parla del final d’un món ja
inert per l’home i de la neces
sitat de generar noves vies de
construcció social, política i
econòmica des d’una hones
tedat regeneradora. Parla que
potser és necessari deixar
que tot caigui per poder can
viar, per poder començar de
nou. Per poder ser millors”,
conclou Domingo.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un missatger arriba
a palau amb la no
tícia que els bàr
bars estan a punt

d’envair Roma però l’empe
rador Ròmul no té temps per
animietats.Aell, el quedeve
ritat li agrada i el que li ocupa
la vida, és la cria de gallines.
L’imperi està en tal estat
d’abandonament i de des
composició que no es pot pa
gar als funcionaris i que s’ha
demalvendre l’art. El col∙lap
se és imminent. Però potser
Ròmul, l’últimemperador ro
mà, no és un boig... sinó més
aviat un visionari. És Ròmul,
el Gran, una tragicomèdia de
Friedrich Dürrenmatt farci

L’últimemperador

Barcelona ciutat

Hipermerc’Art. Últim cap de setmana
en el qual es pot visitar aquesta mos-
tra d’art on es poden trobar peces de
diversos artistes a preus assequibles.
Fàbrica Moritz. Ronda Sant Antoni, 39
(avui i demà, de 10 a 24 hores).

Habitació 1418. La màquina de ser un
altre. Taller d’exploració virtual de
l’alteritat, que està dirigit a joves de
14 a 18 anys, a càrrec de BeAnother-
Lab.
CCCB.Montalegre, 5 (de 17 a 21 hores).

Poetry Slam Barcelona. Primera en-
trega del 2016 d’aquest torneig de
poesia oral. El Poetry Slam és una
plataforma de creació i difusió artísti-
ca a través de la paraula on el públic
decideix quins poetes passaran a la
ronda següent i quins no.
CCCB. Montalegre, 5 (18 hores).

Dissabtes de clàssica amb berenar. El
duo Si Fa Sol (Anna Roca i Clàudia Ro-
maní) fa un concert amb obres del
període barroc, clàssic, romàntic i
postromàntic. 19 euros.
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 hores).

Espanyols, Franco ha mort. Represen-
tació d’aquesta obra a càrrec deVada
Retro Teatre.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (avui i
demà, 18 hores). 3 euros.

El Llac dels Cignes. Representació
d’aquest espectacle de ballet com-
post per Txaikovski, a càrrec de la
Companyia de Ballet de Sant Peters-
burg.
Teatre Apolo. Av. del Paral∙lel, 59 (18 i
21 hores). 3035 euros.

Concert d’AnyNou. Concert del Cor de
Noies de l’Orfeó Català dirigit per
Buia Reixach, i amb David Malet a
l’orgue. 35 euros; inclou visita guia-
da, copa de cava i dolços nadalencs.
Palau Güell. Nou de la Rambla, 35 (20
hores).

Paisajes de la Irlanda que me visita.
Narració de contes per a adults a càr-
rec de Patricia McGill.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobradi
el, 8 (20.30 hores). 7 euros.

Biles.Mark Pulido ofereix un concert
de biles o campanes planes d’alta vi-
bració, un instrument creat el 1989 a
Rússia. El joc de biles de Mark Pulido
és actualment el més gran del món,
amb 75 afinacions diferents.
Basílica de Santa Maria del Pi. Plaça del
Pi, 7 (20.45 hores). 15 euros.

Cabaret Cortázar. Rafa Sánchez i el
músic Juanjo Villarroya llegeixen car-
tes, donen instruccions i canten tan-
gos rodejats d’objectes i algun crono-
pi que s’ha escapat. 12 euros.
Almazen. Guifré, 9, baixos (21 hores).

La Bohèmia. Petit concert teatralitzat,
amb poesia i opinió a càrrec de la
Companyia La Bohèmia. Direcció i
dramatúrgia d’Agustí Humet.
La Seca Espai Brossa. Flassaders, 40
(avui, 21.30 hores, demà, 19.30 hores).
12 euros.

Diálogodeguitarras.Vetllada flamen-
ca.
Peña Los Aficionaos. Sevilla, s/n (22 ho
res). Gratuït.

Barcelona

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Baix Llobr.)
El Documental del Mes. Projecció del
documental Grècia: reinventar-se per
sobreviure, d’Elena Zervopoulou,
2014, 78minuts, VO subtitulada en
català. 5 euros.
CineBaix. Joan Batllori, 21 (19.45 h).

Lleida

LLEIDA (Segrià)
Déu vos guard. Els santboiencs Trau,
guanyadors del Sona92014, presen-
ten el seu primer disc, produït per To-
màs Robisco. Completen el cartell
Natros Sols Selectors.
Cafè del Teatre. Roca Labrador, 2 bis
(21.30 hores). 8 euros.

Tarragona

AMPOSTA (Montsià)
El Documental del Mes. Projecció del
documental Grècia: reinventar-se per
sobreviure, d’Elena Zervopoulou,
2014, 78minuts, VO subtitulada en
català.
El Casal. Carretera de la Simpàtica, 6 (18
hores). 4 euros.

!Xavier Alomà, Oreig Canela, Boris Cartes, Lara Correa, Lluís Mar
quès, Andrea Martínez, Eleazar Masdeu, Raül Perales, Laura Riera i
Oriol Guinart com l’emperador donen vida al teatre Tantarantana a
l’àcida comèdia de Friedrich Dürrenmatt Ròmul, el Gran, una dura
crítica sobre el poder dirigida per l’actriu Marta Domingo.

‘RÒMUL, EL GRAN’
Teatre Tantarantana

C/ Les Flors, 22. Barcelona
Fins al 17 de gener

www.tantarantana.com

ARXIU

Els deu actors que donen vida aRòmul, el Gran, ambOriol Guinart al centre

Atrapadaa la xarxa. La companyia Te-
atrEquilàter presenta aquest especta-
cle dirigit a nens de 5 a 12 anys, que
barreja les noves tecnologies amb els
contes de tota la vida. Hi apareix una
nena enganxada als videojocs,
una Caputxeta Vermella a
la qual li agrada la festa,
un flautista d’Hamelín
que ha perdut les par-
titures i un virus infor-
màtic.
Lluïsos de Gràcia. Plaça
del Nord, 7, Barcelona
(avui i demà, 12 I 18 ho
res). 8 euros.

L’hospital del Dr. Farruc.
Rondalles a càrrec de
Keke Shuga.

Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel, Barcelona (12.13 ho
res). Gratuït.

Bornet de Cançons. Concert a càrrec
del grup Macedònia.

El Born Centre Cultural. Plaça Comer
cial, 12, Barcelona (12 ho
res). 15 euros.

Los tres cerditos. La
companyia valencia-
na Teatro de Mario-
netas La Estrella re-
presenta aquest popu-
lar conte a través del
qual vol sensibilitzar els
petits sobre la importàn-
cia de compartir o la pru-
dència.

Teatre Tantarantana. Flors, 22, Barcelo
na. Avui, 18 hores, demà, 12 hores. 9
euros.

Rínxols d’Or. Aquesta coneguda his-
tòria protagonitzada per una família
d’óssos i una nena amb els rínxols
d’or arriba al Poliorama dintre del
programa Viu el Teatre, de la mà de
la companyia Flic Flac Teatre.
Teatre Poliorama. Rambla, 115, Barce
lona. Diumenges, 12.30 h. De 10 a 12
euros.

L’ombra de Pinotxo. Espectacle de ti-
telles i ombres a càrrec de Néstor Na-
varro-La Puntual.
Sala La Puntual. Allada Vermell, 15.
Avui, 12 i 18 h, demà, 12 i 17 h. 9 euros.

Josep Maria Serra

!Amb30elefants sotaunparaigua, a
càrrecde la companyia LaPetitaMaluma-

luga, el CentredeCulturaCon-
temporàniadeBarcelona
inicia la terceraediciódel
cicleBabies al CCCB. Es
tractad’unaprogra-
maciópensada
perquèels nensde0
a5anysdescobrei-
xin les emocionsque
desperten les arts
escèniques.
CCCB.Avui, 17h i
18 h, i demà,11h i
12h.De9a12
euros.

30 elefants sota un paraigua
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