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GRATIS Història d’un pallasso 
Amb Marcel Gros. Dg., 12.30 h.  
13,50 €. Del 10 al 24 de febrer. 

30 anys d’experiència sobre els 
escenaris han permès consolidar a 
Marcel Gros una simbologia i un 
llenguatge propi. Realitza una visita 
guiada per aquest univers particular i, 
si cal, també us oferirà la lluna. 

Teatre Romea 
(Hospital, 51). T. 93 301 55 04. www.
teatreromea.com.  

(!) El diccionario de Manuel  
Calzada Pérez. Dir: José Carlos Plaza. 
Amb Vicky Peña, Helio Pedegral, 
Lander Iglesias. De dt. a dv., 20.30 h. 
Ds., 18.30 i 21 h. Dg., 18.30 h . De 22 a 
31,50 €. Fins al 10 de febrer. 

Una obra que ens introdueix en la 
figura de María Moliner, admirada pel 
seu ‘Diccionario de uso del español’ i 
pionera en la cultura espanyola, a 
través de moments clau de la seva vida. 

Teatre Tantarantana 
(Flors, 22). T. 93 441 70 22. www.
tantarantana.com.  

Vostè ja ho entendrà de Claudio 
Magris. Dir: Xavier Albertí. Amb 
Carme Sansa. Dl. i dt., 20.30 h. 18 €. 
Fins al 28 de febrer. 

Claudio Magris reescriu el mite 
d’Orfeu, quan fa deu anys que aquest 
ha perdut la seva dona, i revisita la 
comunió eròtica, poètica i mortal del 
poeta i la seva musa. Un viatge a través 
de la paraula que dóna valor a 
l’existència. 

Midsummer De Gordon McIntyre i 
David Greig. Dir.: Roberto Remei. Amb 
Carles Alberola i Elena Fortuny. De dc. 
a ds., 21 h. Dg., 19 h. Fins al 17 de 
febrer.

Vegeu la crítica a la pàg. 57.

Teatre Tívoli 
(Casp, 8). T. 93 412 20 63. www.
grupbalana.com.  

 Campanades de boda Dir: 
Jordi Milán. Amb Mont Plans, Jaume 
Baucis, Xavi Tena, Toni Torres, 
Annabel Totusaus, Maria Garrido, 
Meritxell Duró, Bernat Cot, Babeth 
Ripoll, Jordi Milán i altres. De dc. a dv., 
21 h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 18.30 h . De 
32 a 39 €. Fins al 3 de març. 

La Cubana escull el tema dels 
casaments per a aquest darrer 
espectacle-vodevil-costumista. Una 
paròdia de ‘la gran paròdia’ que tots 
fem per casar-nos.  

Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). T. 93 329 91 89. www.
teatrevictoria.com.  

La familia Irreal. El musical de 
Joan Lluís Bozzo i Jordi Ventura. Dir: 
Joan Lluís Bozzo i Joan Rufas. Amb 
Toni Albà, Mireia Portas, Queco Novell, 
Agnès Busquets i altres. Dc. i dj., 20.30 
h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 
18 h. De 29 a 37 €. 

La Casa Reial ha estat desposseïda 
de tot privilegi i implantada sense 
concessions a la societat actual. Ara 
suporta, com totes, el pes de la crisi, 
l’atur ferotge, el venciment de la 
hipoteca i els abusos dels que manen. 

Teatre Zorrilla 
(Canonge Baranera, 17).  Badalona. 
T. 93 384 40 22. www.teatrezorrilla.
com. 

(!) AluCine Amb Miguel Puga i Luis 
Britos. Ds., 21 h. 16 €. Només ds.9.  

Mago Migue, premi mundial de 
màgia, rescata amb aquest espectacle 
d’art dramàtic la innocent mirada dels 
primers espectadors del cinema. 

Teatreneu 
(Terol, 26). T. 93 285 37 12. www.
teatreneu.com.  

Una medalla para las conejitas 
Dir: Ana Veronica  Schultz. Amb Alba 
Guilera, Estefi Garcia, Karla 
Themistanjioglus, Noé Blancafort, 
Damiá Domènech, Garby Moya, Joan 
Galo. Dv., 23.45 h. De 10 a 18 €. 

En un cabaret de Los Angeles als 
anys 60, treballen les conilletes 
Margarett Murel, Pauline Obion i Ruby 
rufiá, instruïdes per la seva particular 
Madame. Després d’un relliscada 
nocturna, es desperten a la suite d’un 
hotel de Santo Domingo i aviat 
descobriran que no podran sortir de 
l’habitació d’hotel on estan atrapades. 

Versus Teatre 
(Castillejos, 179). T. 93 232 31 84. 
www.versusteatre.com.  

NOU Advertència per a 
embarcacions petites de 
Tennessee Williams. Dir: Joan Castells. 
Amb Arnau Armengol, David 
Montaño ‘Monty’, Ilona Muñoz Rizzo, 
Marian Tarrats i altres. De dj. a ds., 
22.30 h. Dg., 20 h. 18 €. Del 8 de febrer 
al 3 de març. 

Sis ànimes tombants com una 
embarcació enmig del mar, es troben en 
el mateix moll cada nit. Aquesta però és 
especial. Avui les petites embarcacions 
prendran decisions que canviaran el 
rumb de les seves vides. 

Le llaman Copla de Marc 
Villanueva. Dir: Marc Villanueva. Amb 
Elia Corral, Gracia Fernández, Nacho 
Melús, Ona Pla, Marc Vilavella. De dj. a 
ds., 20.30 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 10 
de març. 

Concert escènic amb algunes de les 
joies imprescindibles de la tradició 
musical i artística espanyola. I ho fa 
sense artificis ni postissos, de manera 
senzilla i directa, de tu a tu, només amb 
la música, la lletra i la veu.  

Qui a casa torna de Harold Pinter 
(traducció de Joaquim Mallafré). Dir: 
Salvador Esplugas. Amb Carles García 
Llidó, Marius Hernández, Karme 
Màlaga, Xavi Mañé, Rafel Pi, Gal Soler. 
Dt. i dc., 20.30 h . 18 €. Fins al 20 de 
febrer. 

Londres, 1975. Teddy, professor de 
Filosofia a Amèrica i fill gran de la 
família, torna a casa per presentar la 
seva dona a la família. La presència de 
Ruth en aquesta casa despertarà molt 
aviat reaccions inesperades. 

Dansa
Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 
54 . www.anticteatre.com.  

(!) Liminal GR: Smells like teen 
spirit Dt. 21 h. 8 €. Només 12 de febrer. 

Liminal GR és un projecte de difusió 
creativa. A la sessió ‘Smells like teen 
spirit’, que inclou ‘Believe Bieber’, de 
Mariokissme i ‘Técnicas de 
supervivencia nº2 Homo Ludens’, de 
Rosana Antolí. 

Després del fast food ve el fast 
cult, un terme adscrit als 
productes culturals que són 
ràpidament acceptats com a tal, i 
oblidats amb la mateixa velocitat. 
Tot depèn de com ho païm, però 
allò del temps ja decidirà, aquí no 
s’hi escau. I la dansa, que 
desapareix tan ràpid com es 
mostra, pot ser el més fast cult 
dels productes si no va 
acompanyada d’una reflexió com 
la que proposen al Festival Noves 
Escenes, Noves Mirades, en la 
seva segona edició.

A part de dansa, també el 
vídeo, la paraula, els objectes i la 
música formen part de les 
heterogènies propostes d’autor 
que es presentaran al llarg del 
mes de febrer a la Pedrera. I dues 
taules rodones per esperonar la 
reflexió amb alguns creadors i 
gestors de renom: sobre el fast 
cult, amb Àngels Margarit, Roger 
Bernat, Joan Baixas i Jorge Dutor; 
i sobre les fàbriques de creació 
d’aquesta cultura que es mostra i 
s’interroga sobre els seus 
mecanismes, amb Pere Faura, 
Llucià Homs i Cristina Alonso.

Les cinc propostes escèniques 
del festival tenen lloc els dijous a 

les 19.30 h. En dues d’elles els 
protagonistes són molt poc 
habituals: en la superproducció  
d’escala mil·limètrica, de David 
Espinosa, titulada Mi gran obra; i 
al Bestiari dels CaboSanRoque, 
un concert ben animal.

La Fundació Collado-Van 
Hoestenberghe i Xavi Bovés/
Playground tenen en comú el fet 
de voler recrear un món a mida de 
les seves personals necessitats, 
sense res que els destorbi. A De 
Milagros y Maravillas-Una 
conferencia optimista, Ernesto 
Collado desgrana la seva llista de 
coses boniques, a la manera d’una 
Mary Poppins postmoderna. 

Però tot és mentida, ens acaba 
dient el Colectivo 96º format per 
Lidia González Zoilo i David 
Franch. Amb l’assessorament 
coreogràfic de Mònica Muntaner, 
fan una representació en clau 
d’humor sobre el fet de 
representar, començant per les 
mil maneres de fer un petó, sense 
fer-lo de veritat. Mentides que 
formen la cultura de sempre.     

NOVES ESCENES, NOVES 
MIRADES
La Pedrera. Del 7 al 28 de febrer

Som ‘fast cult’?
Així de punyent és la pregunta que encapçala 
el Festival Noves Escenes. Per B. Raubert

Els CaboSanRoque mostren les seves bèsties.

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat


