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Teatre

A punt d’estrena

Això no és televisió
L’obra ens situa en una 
hipotètica situació en una 
Catalunya independent durant la 
transmissió en directe d’un 
magazín televisiu en horari de 
màxima audiència. Les 
situacions més absurdes i les 
anècdotes més inversemblants 
se succeeixen entre la regidora i 
el presentador del programa i 
l’artista convidada. 
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12. 
Urquinaona (L1-L4). 10-12 €. De 
dj. a ds., 21 h. Dg., 20 h. Del 21 al 
24 de juliol.

El bon pare
Una tragicomèdia de David Plana 
que parla de la paternitat a 
través de la vida de Roger Denís, 
que interpreta Lluís Soler, un 
alcalde d’una petita ciutat a qui 
la vida se li desmunta de sobte 
quan les coses no li podien anar 

millor en la política, però que fan 
que es plantegi si és tan bon 
pare com es pensa a partir del 
retorn de la seva lla adolescent.
Teatre Borràs. Urquinaona, 9. 
Urquinaona (L1-L4).  24-28 €. Dc. i 
dj. 20.30 h. Dv., 21 h. Ds., 18.30 i 
21 h. Dg., 19.30 h. Del 21 al 31 de 
juliol.

Rhumia
El músic, clown i artista plàstic 
Mauro Paganini pren el relleu de 
Guillem Albà en aquest ‘Rhumia’, 
que aporta noves dimensions a 
una companyia ‘inestable’ de 
pallassos que segueix la línia 
marcada pel magní c ‘Rhum’, un 
homenatge a Joan Montanyès 
‘Monti’. És una creació 
autònoma i independent de la 
primera, tot i compartir-hi els 
mateixos personatges i uns 
ingredients que van de l’humor i 
els jocs de paraules a la música.
Teatre Lliure: Montjuïc. Pg. Santa 
Madrona, 40-46. Poble Sec (L3). 
20 €. 21 h. Fins al 24 de juliol.

Dues actrius i tres actors amb 
una obsessió quasi malaltissa 
per actuar seguint les normes en 
una successió d’escenes 
inconnexes que ns i tot intenten 
autoparodiar-se. Per més que 
ells i elles reivindiquin un i altre 
cop que a l’escenari estan com 
peixos a l’aigua i que s’hi mouen 
com volen, el cert és que són 
esclaus impenitents del text i de 
la direcció, ànimes innocents 
obligades a repetir accions, 
gestualitat i escenes en un 
carrussel embogit. La seva 
entrega i compromís és tan 
admirable com estèril el resultat 
de tanta reiteració (perquè ho 
diu el text), al qual cabria afegir-
hi una desagradable, absurda i 
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Sala Atrium. Fins al 24 de juliol.

innecessària escena de 
violència masclista. 
L’espectacle diu que parla de 
l’amor, però el cert és que al llarg 
de l’hora i mitja de funció l’únic 
amor que es manifesta és la 
incondicionalitat dels intèrprets 
per seguir el camí marcat per la 
directora i dramaturga. –S.F.

NOTA AL PEU Última obra del 
cicle DespertaLab de l’Atrium.


