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Aixequen el teló

Deadline
Un Autor en plena crisi creativa, 
John Stickie (Dídac Flores), ha 
d’acabar un encàrrec: escriure 
un nou musical. El seu 
productor ja no li dóna més 
temps, la seva xicota amenaça 
de deixar-lo i també té un deute 
amb un perillós ma ós a ui va 
demanar un préstec. La 
Deadline, o Data Límit, es 
convertirà en una veritable Línia 

ortal. 
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). 20 €. Ds., 22 h. Dg., 20 h. 
Fins al 1 de maig.

Eros i Eris
Què passaria si dues parelles i 
una noia joves comencen a 
confondre sentiments fruit de la 
monotonia de les seves vides? 
Traïció, sensualitat, passió i, 
nalment, la mort, són els 

acompanyants perfectes per a 
aquesta lluita entre la 
coherència i el desig.
BARTS (Barcelona Arts On Stage)
Av. Paral·lel, 62. www.barts.cat. 
Paral·lel (L2-L3). 10 €. Dc., 21 h. 
Fins al 27 d’abril.

La llista
Del Canadà passant per La 
Brutal ens arriba aquest 
monòleg de Jennifer Tremblay, 
premi Governor General’s 
Performing Arts 2010. Una 
dona fa llistes aparentment 
banals de les coses que ha de 
fer. Laia arull és aquesta 
dona, dirigida per l’actriu Allegra 
Fullton, protagonista del 
muntatge original al 
Canadà. Un muntatge 
que torna després 
d’estrenar-se el 
gener passat pel 
Teatre Lliure amb 
molt d’èxit.
La Villarroel. Villarroel, 87. 
www.lavillarroel.cat. Urgell (L1). 
15-26 €. Dc., dj. i ds., 20.30 h. 
Dv., 21 h. Dg., 18.30 h. Fins a l’1 
de maig.

Luciérnagas
‘Luciérnagas’ és la història de 
Julio i Alex, dos germans orfes 
que viuen en un poble apartat 

de tot. L’arribada de Lucia els 
desperta a la vida. Ella els dóna 
el vol i l’aire fresc que 
necessiten sense saber-ho. A 
canvi, Lucia troba la terra que li 
permet posar per un moment 
aquest vol incessant. Una cosa 
tan casual com l’anunci de 
l’obertura d’un hostal fa que 
aquestes vides es trobin. 
Versus Teatre. Castillejos, 179. 
www.versusteatre.com. Glòries 
(L1). 20 €. De dj. a ds., 20.30 h. 
Dg., 18 h. Del 21 al 24 d’abril.

The show
‘The show’ parteix de la 
pregunta: veiem la realitat tal 

com és?  re exiona sobre 
la crisi, sobre el seu 
misteri i les seves 
variants múltiples. 
Comencem amb la crisi 
personal d’una dona 

blanca, europea, en 
situació de cert privilegi i 

des d’aquí abordem algunes 
altres crisis. Creació, direcció i 
interpretació de aria 
Stoyanova.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 
12. www.anticteatre.com. 
Urquinaona (L1-L4). 10-12 €. De 
dj. a ds., 21 h. Dg., 20 h. Del 21 
d’abril a l’1 de maig.
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�EL FET
El setembre passat es va estrenar 
a Tàrrega una de les millors 
peces del 2015, ‘Wasted’, de 
Kate Tempest, produïda per la 
companyia Íntims. El muntatge 
va comptar amb una beca de 
la Fira. I van intentar portar-la a 
Barcelona, fins que se’ls va obrir la 
porta del Grec. Havien d’estar tot 
el mes de juliol a La Seca, però no 
serà així. “No podem anar a fer-hi 
temporada amb les condicions que 
se’ns han ofert: 50% de taquilla 
dins d’un festival públic i d’una 
sala subvencionada i anomenada 
fàbrica de creació”, han dit.

�LA SECA
La Seca ha quedat retratada: totes 
les companyies que passen per la 
sala han d’assumir les condicions 
que Íntims rebutja, les quals, 
no cal dir-ho, són denunciables, 
injustes i irrisòries. I això que, 

cert, té la categoria de fàbrica 
de creació. El que passa és que, 
etiquetes a banda, La Seca és un 
equipament municipal de gestió 
privada. Poden fer una producció 
a l’any i gràcies. La resta, a passar 
el platet. El problema és de 
l’ajuntament, que crea fàbriques 
que no fabriquen res.

�EL GREC
El cas del Grec és diferent. 
D’entrada, em diuen que va ser la 
companyia qui va trucar-los, ja que 
el festival no sol mostrar coses 
d’aquí ja estrenades. L’havien vist 
a Tàrrega i van considerar que un 
mes a La Seca faria justícia, que 
‘Wasted’ mereixia un Grec. La 
tropa de Lleida va fer números i 
van comprovar que perdrien molts 
diners. La trista realitat del teatre 
català, on els que comencen han 
de pagar per estrenar. De debò 
que els polítics no poden fer res?

Els cas Íntims

Treplev
Per Andreu Gomila

Un projecte sobre l’espera. 
Aquesta és la inspiració per a 
Vremya Musei, impronunciable 
títol en rus per a l’espectacle que 
la companyia Voltäla presenta al 

aldà. El temps (Vremya) mort 
que podria recordar als clowns 
de Beckett, tot i que el que acaba 
respirant aquest muntatge 
gairebé mut és l’absurd que 
s’instal·la en la rutina, en les 
tasques sense sentit ni 
contingut que porten a 
comportaments patològics. 

Dos vigilants d’una sala de 
museu, funcionaris de l’últim 
escalafó que assumeixen la 
seva vida amb el fatalisme dels 
clowns russos, amb l’única 
esperança txekhoviana que 

algun dia la seva sort canviarà. 
Una barreja de resignació i 
enginy per superar el sopor vital. 
El resultat permet que 
l’espectador dibuixi un somriure 
des del primer minut i també 
que no vagi més enllà. Potser li 
vagi a la contra la joventut dels 
actors. –J.C.O.

NOTA AL PEU Encara no han 
tingut temps de claudicar. 

Vremya Musei

Teatre
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El Maldà. Fins al 8 de maig.

LES OBRES MÉS VENUDES  
A TIMEOUT.CAT

1 TAXI
 Josema Yuste i Alberto Papa-
Fragomén protagonitzen una 

obra de Ray Cooney en la qual 
un taxista aparentment tranquil 
té una vida ‘matrimonial’ ben 

alterada. � Condal. De dt. a dg.

2 AMORES MINÚSCULOS
 Una comèdia sorgida d’un 
còmic d’Alfonso Casas que 
s’ha convertit en un èxit de 

públic. Sobre l’amor entre joves 
desaparellats de vint-i-molts anys. 

� Club Capitol. De dj. a dg.

3 L’AVAR
Joan Pera protagonitza 

l’adaptació de Sergi Belbel  
–amb Josep Maria Mestres a la 
direcció– de l’obra de Molière. 

� Teatre Goya. De dt. a dg.


