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Teatre i dansa

MINORIA ABSOLUTA ESTÀ entossudida a 

aconseguir en el teatre el merescut èxit assolit 

a la televisió i fer-ho amb els seus parodiadors 

de referència. Quan han treballat sobre els 

seus temes, com a la Família irreal, amb la 

col·laboració de Dagoll Dagom, o a Polònia 

el musical els ha anat prou bé. Ara s’enlairen 

fins a l’estratosfera en una comèdia grollera 

escrita per dos guionistes d’humor, Rafel 

Barceló i Jordi López Casanovas. Imaginem 

que el text no hauria arribat a l’escenari 

sinó fos pel director del xou, Xavier Ricart: 

“Me’l vaig empassar d’una volada i el més 

important, vaig riure molt”. Doncs, potser sí 

que en el calor de la nit l’obra pot tenir alguna 

gràcia, però el que es veu al Capitol resulta 

bàsicament avorrit.

Queco Novell, David Olivares i Xavier Serrano 

són, respectivament, Neil Amstrong, Michael 

Collins i Bruzz Aldrin, els tres astronautes que 

van arribar a la Lluna i que es relacionen com 

nens al pati de l’escola. Olivares i Serrano 

tenen aptituds per al clown, però necessiten 

alguna cosa més que els recursos adquirits 

a plató. L’agent de la NASA, Mireia Portas, 

se’n surt una mica millor en les seves 

exagerades composicions.  Santi Fondevila

MARC MARTÍNEZ HA agafat les aventis de Juan 

Marsé dels turons de la part alta de la ciutat per 

baixar-les als carrers del Raval i s’ha fet seu el 

neologisme per explicar la seva infantesa en un 

barri on sempre hi havia una estona per deixar-

se atracar per un mangui en perfecte català, 

el Raval dels 70-80, un fosc període d’impàs 

de glamur canalla entre Genet i els hipsters. 

Marc, nen poruc, no ha marxat molt lluny per 

compartir amb el públic temps no tan remots, 

quan Mazinger Z era el rei animat. El Teatre del 

Raval era el cinema-auditori de la seva escola, 

situat en els pisos alts de l’edifici de maó. 

Mal Martínez és un monòleg amb cançons 

i un àlbum de fotos amb un sentit fellinià de 

reprendre els records i les vivències i llançar-

los com a fets fefaents. Un espectacle 

entranyable i amb totes les llicències 

biogràfiques perquè la realitat no espatlli 

un bon gag. A més, és una excel·lent 

oportunitat per comprovar que Martínez 

està sobradament preparat per defensar-

se en qualsevol pal escènic. Un home-

orquestra que ret un sincer homenatge a 

Pepe Rubianes, que s’apunta a aquest clàssic 

que és imitar Raphael.  Juan Carlos Olivares
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DE QUÈ VA…
Els primers 
astronautes que 
van arribar a la 
Lluna tornen a 
casa.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per a fans de 
Minoria Absoluta.

 Club Capitol. Fins al 29 

de gener. 20 €.

DE QUÈ VA…
Les aventures i 
desventures d’un 
nen del Raval.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per descobrir un 
home-orquestra 
amb humor propi.

 Teatre del Raval. Fins al 

27 de desembre. 20 €.

15 anys de 
Thomas Noone
El londinenc 
Thomas Noone 
celebra que fa 15 
anys que va decidir 
fundar a Barcelona 
la companyia de 
dansa que porta el 
seu nom. Ho fa amb 
programa doble.

 SAT!. M: Fabra i Puig. Dv. 16 

i ds. 17. 20.30 h. 15,50 €. 

Invisibles
L’Ateneu Popular 
9Barris estrena el 
21è Circ d’Hivern. 
A través del circ i la 
música, l’espectacle 
parla de la fugida 
a través d’històries 
que tantes persones 
i pobles han viscut i 
que fa que siguem on 
som.

 Ateneu Popular 9Barris. 

M: Trinitat Nova. De dl. a ds., 19 

h. Dg., 18 h. Del 17 de desembre 

al 22 de gener. 6-12€.

Sik Sik y otros
La història d’un 
il·lusionista de fira 
que passa de ser 
acompanyant del 
mag Nicola al primer 
pla de l’espectacle de 
màgia. D’Eduardo de 
Filippo.

 Teatre Akadèmia. 

M: Hospital Clínic. De dc. a dv., 

20.30 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 

h. Fins al 15 de gener. 18-22 €.

Wasted
Tres amics, cansats 
d’un present confús 
que no és el que 
s’esperaven, volen 
canviar el curs de les 
seves vides. De Kate 
Tempest i direcció 
d’Iván Morales.

 Nau Ivanow. M: Sagrera. 

Dc. 21. 21 h. 12 €.

LES ESTRENES DE

TEATRE
D’AQUESTA SETMANA

‘Kalimat’ o les paraules 
dels refugiats

Kalimat (paraules) és un relat 

de deu refugiats del camp 

de Nea Kavala, al nord de 

Grècia, que fruit d’un taller 

d’escriptura exposen la 

seva situació actual. A partir 

d’aquests textos, Helena 

Tornero ha fet una dramatúrgia 

que comptarà amb la 

complicitat de deu actors. Serà  

el 20 de desembre al TNC.

PREN-NE
NOTA! 


