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Almeria Teatre 
(Sant Lluís, 64). T. 93 351 82 31. www.
almeriateatre.com.  

Game Over Dir: Jaume Giró. Amb 
Gara Roda, Raquel Avellan, Berta Adell 
i Marc Gomez,Marc Flynn. Game 
Over´s Band. De dc. a ds., 20 h. Dg.,  
17 h. De 18 a 20 € (Prèvies 15 €). Fins 
al 24 de febrer. 

Vegeu crítica a la pàg.  58.
 Over the moon. La vida amb 

les notes de Jonathan Larson de 
David Pintó i Xavi Torras. Dir: Xavi 
Torras i David Pintó. Amb Víctor 
Estévez, Elena Gadel, Ivan Labanda, 
Patrícia Paisal i Xavier Torras (piano). 
De dj. a ds., 22 h. Dg., 20 h. De 18 a  
22 €. Fins al 24 de febrer. 

Espectacle musical creat a partir de 
l’obra del compositor i dramaturg 
Jonathan Larson. Cinc intèrprets 
acompanyats d’un piano arriben a 
l’essència d’aquest compositor amb 
cançons que fan qüestionar-nos qui 
som i què busquem. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.
llantiol.com.  

(!) El laberinto de la mente Amb 
Nicolás Acevedo i Pablo Navarro. Dv., 
23.30 h. 12 €. Només dv. 15. 

Conferència universitària on dos 
doctors de la ment us alliçonaran amb 
exhibicions (de les quals podeu ser 
víctimes) de telepatia, hipnosis, 
teletransportació, levitació i predicció 
de futur immediat.  

L’agència Amb David Barceló, M. 
Eugènia Casanova. Dt., 20.30 h. 10 €. 

Ens trobem en una agència 
matrimonial, en una ciutat qualsevol. 
Cinc homes i cinc dones contestaran les 
mateixes preguntes, cadascú des de les 
seves perspectives i des de les seves 
necessitats.  

Las Maris Amb Javier Álvarez i 
Nieves Arilla. Dv., 21 h. 12 €. 

Espectacle heterodox, on es barreja 
música, teatre, cabaret, l’humor i la 
complicitat amb el públic.  

No entiendo lo que me dices 
Dir: Bernat Muñoz. Amb Bernat 
Muñoz, Karen Gutiérrez, Alba Nortes, 
Edgar Manjarrés, Tanit Salvadó. Dj., 
21 h. 15 €. 

Esbojarrat espectacle ple de fòbies, 
un gos, una actriu porno, un quadre, 
pastilles, una ex, i molts nervis. 

Círcol Maldà 
(Pi, 5, escala dreta, principal). T. 93 
304 39 99. www.circolmalda.org.  

NOU La signatura 400 de Sophie 
Divry. Dir: Joan Peris. Amb Lluïsa 
Mallol, Joan Gibert. De dc. a ds., 21 h. 
Dg., 19 h. De 17 a 22 €. Del 20 de febrer 
al 10 de març. 

Breu monòleg que manté una 
bibliotecària anònima amb algú que 
s’ha quedat tota la nit tancat a la 
biblioteca de la petita ciutat francesa on 
treballa i, mentre ella ordena els llibres i 
prepara la sala de lectura abans d’obrir-
la al públic, li ofereix els seus 
pensaments i sentiments al voltant 
dels llibres i el malestar de la cultura. 

(!) Senzillament complicat de 
Thomas Bernhard. Dir: Moisès 
Maicas. Amb Josep Minguell, Lua 
Amat/Gina Junyent. De dc. a ds., 21 h. 
Dg., 19 h. De 17 a 22 €. Fins al 17 de 
febrer. 

Una miniatura en el conjunt de 
l’obra dramàtica de Thomas Bernhard. 
La peça osciŀla entre la tragèdia i la 
comèdia, entre la follia i la consciència 
màxima, entre la soledat i els deliris de 
grandesa. 

Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

Grease. El Musical de Warren 
Casey i Jim Jacobs. Dir: Coco Comín. 
Amb Edurne, Jordi Coll, Manuela 
Nieto, Ivan Santos, Teresa Belzo, David 
Moreno, Esther Peñas, Didac Flores, 
Desiree Moreno, Bernat Roig, Diana 
Roig, Ariadna de Robles. De dt. a dj.,  
20 h. Dv. i ds., 18 i 22 h. Dg., 18 h. De 28 
a 98 €. 

Brillantina, tupès, xupes de cuir i 
jaquetes d’institut, nenes maques i 
rebels i nens dolents. La colla de Rydell, 
encapçalats per Sandy i Danny, 
afronten el darrer anys a l’institut amb 
històries d’amors, desamors, curses i 
gasolina.  

El Molino 
(Vilà i Vilà, 99). www.elmolinobcn.com.  

El Molino aixeca l’ànim De dj. a 
dg., 18.30 h. 33 €. 

Espectacle de producció pròpia, amb 
elements del passat del Molino de 
ploma i lluentons, on l’humor i la 
interacció amb el públic són els 
protagonistes.  

El Molino Burlesque Fever De 
dj. a ds., 21.30 h. 33 €. 

El burlesque torna a El Molino de la 
mà de la companyia estable del teatre 
amb un espectacle on el transformisme 
i la sensualitat estan més presents que 
mai. 

Fabra i Coats 
(Sant Adrià, 20). M:  Sant Andreu (L1). 

GRATIS Pell de mercuri de Philip 
Ridley. Dir: Antonio Calvo. Amb Cia. 
Parking Shakespeare. De dl. a dg., 20 h 
(dv. 15 no hi ha funció). Fins al 23 de 
febrer. 

Ens trobem en un futur apocalíptic, 
poc temps després que Anglaterra hagi 
patit un atac amb armes químiques, les 
‘butterflies’. Perjudiquen la memòria i 
provoquen tremendes aŀlucinacions 
fetes de retalls de records del passat, 
uns retalls que s’ordenen dins del cap 
de la víctima de forma incongruent.  

Guasch Teatre 
(Aragó, 140). T. 93 451 34 62. www.
guaschteatre.com.  

Cartellera
Si hi vols incloure una activitat:  

El criteri de Time Out per a la llista 
següent és completament 
independent.La inclusió de la 
informació en els llistats és gratuïta 
però Time Out en farà la tria i els 
comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les 
dades: www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista: 
Aquesta llista inclou, ordenades 
alfabèticament, les sales de teatre de 
Barcelona i la primera corona 
metropolitana amb la seva 
programació corresponent. La secció 
“Teatre” recull el teatre, el circ, 
l’òpera representada i altres 
propostes escèniques. A la llista 
s’utilitzen els següents símbols:

 Obra especialment recomanada
GRATIS Funció amb entrada lliure
NOU Estrena de la setmana
(!) Últims dies

La Seca. Fins al 3 de març
 
Difícil, això de fer una “versió 
lliure” de Somni d’una nit d’estiu 
i sortir-ne airós. I la de Mercè 
Vila Godoy podríem dir que és 
digna, que té intenció, que ha 
captat els tres mons paral·lels de 
la comèdia fantàstica de 
Shakespeare. Però també podem 
afegir que s’ha perdut pel camí, 
que no ha arribat a port i que 
més enllà de les relacions 
personals –massa planes, massa 
comunes– que estableixen les 
tres parelles que protagonitzen 
l’obra, tot queda difús, boirós.

Vila Godoy ens posa davant 

una companyia que assaja l’obra 
Píram i Tisbe, una de les 
Metaformosis d’Ovidi. Els  quatre 
actors, el director i l’ajudant tenen 
un present i un passat 
sentimental comú. Vaja, que tots 
estan liats entre ells, ho han estat 
o voldrien estar-ho. Però el que 
expliquen els personatges no ens 
desperta cap interès. I l’espectacle 
només aixeca el vol quan Alba 
Florejachs explota el costat més 
còmic al costat d’Òscar Muñoz, 
un totterreny sempre al punt. 
També són meritoris els números 
musicals. Tanmateix, en sortir 
del teatre, l’espectador té la 
sensació que la directora i 
dramaturga s’ha fet un embolic 
difícil de descabdellar.   –A.G.

Somni

Ni fred ni calor.

Almeria Teatre. Fins al 24 de 
febrer
 
A Barcelona el musical està ara 
en mans de la resistència: 
muntatges de petit format 
defensats per un grup de 
convençuts que aposten pel 
gènere amb més il·lusió que 
mitjans. Game over, comèdia 
romàntica posada en peu per 
Jaume Giró, és un d’aquests 
projectes que lluiten contra el 
signe dels temps. Només per això 
mereix atenció i aplaudiment. 
D’altra banda, l’espectacle voreja 
el llindar benintencionat de 
l’amateurisme. La història, 
després d’un prometedor inici 
–dos amics-amics que  decideixen 
tocar-se–, es conforma amb 
recórrer les noves trames de la 
comèdia musical popularitzades 

per sèries com Smash o Glee, o 
funcions com Edges. Canvia el 
llenguatge, el sexe es tracta d’una 
manera més explícita i els 
protagonistes no passen de la 
vintena. La típica història de noia 
coneix noi, s’enamoren, s’enfaden 
i es reconcilien... o no.

Res de nou defensat sobretot 
amb entrega i entusiasme per una 
parella que en la seva faceta 
actoral està encara per fer. Encara 
falta la tècnica que permet 
entendre bé el text i fer de la 
naturalitat alguna cosa no 
impostada, també és cert que tots 
dos es creixen quan toca cantar, 
sobretot Marc Gómez. Game over 
guanya punts quan es passa de la 
comèdia parlada a la cantada. Per 
les aptituds vocals dels intèrprets 
i pel descobriment d’un catàleg de 
temes signats pels successors 
estilístics de Jonathan Larson. 
–J.C. Olivares

Game over
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