
42Compra entrades i reserva taula a  timeout.cat

Teatre i dansa

DE QUÈ VA...
Tres nois s’enfronten 
per primer cop a la 
vida.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Una posada en 
escena pròxima 
i tres grans 
interpretacions.

 Sala Beckett. Fins al 12 

de març. 12 €.

KATE TEMPEST ÉS la nova musa de la frustració 

i el desencís generacional a Anglaterra i 

Wasted, la seva primera obra de teatre. Es 

tracta d’una història amb joves que han 

superat l’edat adolescent però que no s’han 

assabentat de què va el món i, lògicament, se 

senten defraudats. Són el que anomeno tres 

inconsistents. “Tu sí que vas tenir sort, Toni”, 

crida Dani a la festa commemorativa de la seva 

mort. Ja ho veuen. El mort és l’afortunat.

La versió dirigida per Ivan Morales incideix 

en un teatre de pura energia i busca una 

relació pròxima amb l’espectador. Una mena 

d’espectacle en el qual la forma, a la fi, és més 

important que el fons i el text se supedita a 

les accions. Rai si hi ha energia. Energia d’uns 

magnífics intèrprets (Oriol Esquerda, Sandra 

Pujol i Xavier Teixidó) que es passegen entre 

les cadires exhibint la seva infelicitat. Amb 

Wasted es connecta perquè els perdedors 

bons generen empatia, i per l’energia, per 

aquesta exhibició de sinceritat, obviant que la 

paraula queda sovint ofegada per la veu que es 

difumina en l’aire, colpejada per l’excitació i la 

interessant banda sonora. S.F.

Wasted
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Abans que arribi 
l’alemany
Júlia, una dona 
d’uns 60 anys, acaba 
de ser diagnosticada 
d’Alzheimer. La 
imminència del 
desenvolupament 
de la malaltia 
la conduiran 
a prendre una 
sèrie de decisions 
imprescindibles per 
tal de viure. 

La Seca. M: Jaume I. De dc. 

a ds., 21 h. Dg., 19 h. Del 8 de 

març al 2 d’abril. 12-20 €.

Alícia
L’espectacle, 
que respecta 
gran part 
del text 
de Lewis 

Carroll, és un 
passeig per la 
ment d’Alícia, on 
es qüestiona la 
identitat i la relació 
amb el món que 
l’envolta vers el seu 
propi món interior.

Sala Atrium. M: Tetuan. De dc. 

a ds., 20.30 h. Dg., 19 h. Del 8 al 

31 de març. 12-19 €.

La trinxera
A través de tres 
amigues que 
comparteixen 
pis i les seves 
parelles descobrim 

els costums, les 
preocupacions 
i les pors d’una 
generació que veu el 
futur com un camp 
de batalla.

Sala Flyhard. 

M: Hostafrancs. Dl., dj. i dv., 21 

h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 19 h. Del 

2 al 13 de març. 16 €.

Verdaguer, 
ombres i 
maduixes
Una òpera rock amb 
música en directe 
de la banda Obeses 
basada en proses 
autobiogràfiques 
i poemes de Jacint 

Verdaguer.
Teatre Romea. 

M: Liceu. De dc. a 

dv., 20.30 h. Ds., 18 

i 21 h. Dg., 18.30 

h. Fins al 5 de 

març. 

18-24 €. 
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TEATRE
D’AQUESTA SETMANA


