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Call Center
‘Call Center’ explica la història 
de cinc personatges que 
treballen en una empresa de 
telemàrqueting gestionant el 
servei de baixes d’un servidor 
de televisió per cable. La seva 
feina consisteix no només a 
aguantar les queixes dels 
clients, sinó a evitar que es 
donin de baixa. El dia d’avui és 
especial: tots els treballadors 
estan a la corda uixa, no 
retenen prou clients i l’empresa 
els ha llançat un ultimàtum: o 
milloren els percentatges o els 
faran fora.
Teatre del Raval. Sant Antoni Abat, 
12. www.teatredelraval.com. 
20-22 €. Dc., 20 h. Dj., 21 h. Dv., 
22.30 h. Ds., 19 h. Dg., 20.30 h. 
Del 4 de maig al 5 de juny.

La peixera
Cinc personatges inmersos en 
el soterrani d’un departament 
d’informàtica d’una empresa. 
Malgrat la situació adversa que 
els amenaça –una dràstica 
reducció de personal–, són ells, 
i els seus comportaments i 
reaccions, allò que nalment els 
arrossega i determina. Es 
defensen a la desesperada, 
descon ant els uns dels altres, i 
no calculen les conseqüències 
de les seves accions. Una obra 
de Toni Cabré.
Versus Teatre. Castillejos, 179. 
www.versusteatre.com. 20 €. 
De dc. a ds., 20.30 h. Dg., 
18 h. Fins al 29 de 
maig.

Nuestras mujeres
Tres amics de tota la 
vida, que interpreten 
ntonio arrido, abino 
iego i ntonio ortelano. an 

quedat per a la seva habitual 
partida de cartes, però un d’ells 
es retarda inexplicablement. Té 
un motiu de pes: ha assassinat 
a la seva dona. La societat està 
molt sensible, i no és per 
menys, amb els feminicidis. En 
les sinopsis d’una obra de 
teatre també es poden amagar 
els bitxets del sexisme i el 
masclisme. Veurem què fan 
aquests tres homes davant 
d’un esdeveniment tan terrible 
com aquest, veurem si realment 
és possible un debat entre què 

és correcte i el que és 
incorrecte. Veurem si els homes 
es qüestionen de veritat.
Teatre Condal. Paral·lel, 91.   
www.teatrecondal.cat. Paral·lel 
(L2-L3). 26 €. De dc. a dv., 20.30 
h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 h. Del 4 
al 22 de maig.

Purpurina
Una comèdia breu 
protagonitzada per Albert Baró, 
Adrian r sser i Albert alazar 
on interpreten tres germans en 
un prostíbul que necessiten 
solucionar els seus problemes 
familiars.
BARTS (Barcelona Arts On 
Stage). Av. Paral·lel, 62.  
www.barts.cat. Paral·lel (L2-L3). 
10 €. Dg., 19.30 h. De l’1 de maig 
al 26 de juny.

Circ

GRATIS Col·lectiu 
d’especialistes
Els estudiants que estan 
cursant l’especialitat al CAC 
Rogelio Rivel presenten un 
treball d’investigació i creació 
pròpia amb les aportacions 
d’ulls externs, tant sobre els 
números com sobre la creació 
col·lectiva. 
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 

(L3). Dv. i ds., 19.30 h.Dg., 17 h. 
Fins a l’1 de maig.

Resultat del 
laboratori amb Blai 
Mateu
El Circ i la Dansa es 
troben per viure junts 

una experiència 
d’investigació. Quins són 

els possibles camins 
d’escriptura, les inquietuds 
estètiques que poden sorgir de 
la trobada de quatre artistes de 
circ i quatre ballarins? Els tres 
laboratoris dirigits per Florent 
Bergal, Roberto Magro i Blaï 
Mateu són una experiència única 
per als artistes i l’espectador per 
tal d’apropar el circ i la dansa 
des d’un altre punt de vista, 
curiós perquè és una recerca 
d’estímuls per a una re exió. 
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 

(L3). 5€. Ds. 30, 18 h.

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

Teatre Dansa

Músic de jazz, artista de circ i 
guanyador de diversos premis de 
dansa, Claudio Stellato és un 
personatge polièdric. “Jo diria 
que sóc mentalment un ballarí a 
qui li agrada viure en el món del 
circ, que és més divertit”. Així es 
de neix el que ara es presenta al 
Mercat de les Flors amb La cosa, 
una peça sobre la destrucció 
material i la construcció de 
lligams humans.

De la música en guarda una 
escolta especial, “és una eina 
que apareix sense que jo ho 
vulgui, com al final de La cosa, 
per exemple, en què hi ha una 
escena de ritme pur”. En els 
processos de creació de Stellato 
–llarguíssims i en una primera 
etapa solitaris– l’artista parteix 
d’improvisacions “que acaben 
sempre amb les meves mans 
damunt d’algun objecte. Crec 
que busco companys dins la 

soledat de l’estudi”. Aquests 
objectes, després, acaben tenint 
un rol important en la peça.

Aquest cop, Claudio Stellato 
tenia clar que volia treballar amb 
materials naturals, i per això hi 
ha una muntanya de troncs en 
escena, amb els quals els 
quatre intèrprets construeixen 
un gran arc a partir de regles 
arquitectòniques, per després 
destruir-lo. “És més divertit 
destruir que construir, l’energia 
flueix millor. Els nens ho saben, 
això, i per això els encanta 
aquest espectacle”.

I als adults també. “El més 
important de l’obra són les 
relacions humanes. i ha un 
gran treball de cooperació que 
ens mostra que, sense els 
altres, no arribes enlloc”.

La cosa serà al Mercat de les 
Flors del dj. 28 al dg. 1.

La destrucció
Destruint mites, Claudio Stellato aixeca 
lligams més forts. Per Bàrbara Raubert

ELS DUBTES

CIRC O DANSA? 
“El món del circ, pel que fa a 

l’ambient de les companyies, de 
les festes... m’agrada molt. La 

dansa contemporània té un esperit 
competitiu que no m’interessa”.

MÚSIC O BALLARÍ? 
“No és veritat que els músics no 

puguin ballar, només és que tenen 
la seva manera de fer-ho... Cap a la 
matinada és quan es deixen anar i 

mostren els seus cossos”.

Dansa


