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sexe i la condició social, els actors i el 
teatre. L’obra pren com a punt de partida, 
i ho fa amb gran perspicàcia, el delicat 
tema que exposava Freud sobre la 
projecció i el desig. 

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

180º de cel de Isis Martí n i Aleix 
Fauró . Dir: Aleix Fauró . Amb Isis Martín, 
Marina Fita, Carles Gilabert, Joan Picó, 
Georgina Llauradó. De dc. a ds., 21 h. Dg., 
19 h. D’11 a 18 €. A partir del 7 de juny. 

Nou espectacle de La Virgueria, jove 
companyia que sempre barreja diferents 
llenguatges als seus espectacles, 
creacions que es caracteritzen pel nivell 
de compromís, tant estètic com de 
contingut.  

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, Montse 
Amat, Oriol Burés i Jordi Milán. De dt. a 
dv., 21 h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 18.30 h. 
De 29 a 35 €. 

La Cubana escull el tema dels 
casaments pel seu nou espectacle-
vodevil-costumista. Una paròdia de ‘la 
gran paròdia’ que tots fem per casar-nos. 
A partir de situacions que tots coneixem, 
l’espectador anirà descobrint les 
divertides contradiccions d’una família 
de Barcelona de classe mitjana/alta que 
està a punt de casar la seva fi lla.  

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

Cargols Dir: Claudio Barni i Martí 
Verdú. Amb Claudio Barni i Martí Verdú. 
1. Dj., 20.30 h (fi ns al 31 maig) Dv., 20.30 
(A partir del 8 de juny). De 8 a 14 €. 

Un indigent sobreviu als carrers de la 
ciutat. La seva existència està marcada 
pel fracàs, la misèria i la desgràcia. 
Temps enrere, hagués pogut tenir una 
vida plena però els esdeveniments que 
aquesta li ha reservat, així com les 
decisions que ha pres, l’han portat a la 
solitud i a la desesperació. 

El mètode Jennifer Dc., 21 h. Dv., 
20.30 h (A partir de l’1 de juny). De 8 a 
14 €. 

Cinc caixeres de la cèlebre cadena de 
supermercats Epaski són aspirants a 
aconseguir un càrrec superior dins de 
l’empresa. Les cinc són citades a la 
mateixa hora en un mateix lloc per al que 
sembla ser un procés de selecció grupal. 

Paraula de dones: El Cabaret 1. 
Dj., 22.15 h. De 10 a 14 €. 

Espectacle fresc i vital, inspirat en un 
cabaret i en què la música i el text es 
mesclen per oferir una visió polièdrica i 
complexa de les dones, els seus 
pensaments, les seves proeses 
quotidianes.  

Tarda de gossos Dir: Serapi Soler. 
Amb Josep M. Riera. Dg., 20 h. De 7,5 a 
14 €. 

La Quadra Màgica presenta ‘Tarda de 
gossos’, adaptació teatral del fi lm de 
Sidney Lumet. Basada en fets reals, 
Sonny, un veí de Brooklyn decideix 
conjuntament amb el seu company 
Salvatore atracar un banc del mateix 
barri de Nova York. L’operació fracassa i 
arriba la policia, després l’FBI, els 
mitjans de comunicació i centenars de 
curiosos apareixen al voltant del banc. 

Tres mujeres y...¿Un destino? de 

Laura Candela i Elisabet  Terri. Dir: 
Teatro&Compañía . Amb Elisabet Terri, 
Laura Candela, Belén Quirós i Sergio 
Guivernau. 65. Dv., 22 h. Ds., 23.45 h. De 
10 a 14 €. 

Tres actrius, companyes de pis i amb 
tres feines que odien, es troben a casa 
durant una hora de descans abans de 
tornar a la feina. Aprofi ten aquests 
moments de llibertat per treure a la llum 
tota mena de fantasies. 

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

The lonesome west de Martin 
McDonagh. Dir: Pepa Fluvià. Amb 
Eduard Buch, Isidre Montserrat, Sergio 
Alfonso i Aida Oset. De dm. a ds. 21 h., 
Dg. 19 h. 16 €. Fins l’1 de juliol. 

En un petit poble irlandès, dos 
germans que acaben d’enterrar el seu 
pare, mort “accidentalment”, mantenen 
una violenta relació plena de retrets. El 
mossèn del poble busca restablir la pau al 
poble i particularment entre els germans, 
però les seves crisis de fe el mantenen. 

Dansa
La Caldera 
(Torrent d’en Vidalet, 43). T. 93 415 68 51 . 
www.lacaldera.info.  

Fingir Amb Lidia González Zoilo i 
David Franch. De dl. a dc., 20 h. 8 €. De 
l’11 al 13 i del 18 al 20 de juny. 

Recordeu els petons a la boca de fa 20 
anys? Colectivo 96º recupera les 
estratagemes que es duien a terme per 
amagar un petó.  

La Pedrera 
(Pg. de Gràcia, 92). T. 902 400 973. 
obrasocial.caixacatalunya.cat/osocial.  

Hooger Man Dir: Mario G. Sáez. 
Amb Mario G. Sáez. Dt., 20.30 h. 8€. 
Només el 12 de juny. 

Espectacle de dansa inspirat en l’obra 
de l’artista digital Han Hoogerbrugge. 
Una peça que busca donar cos al treball 
d’animació digital d’aquest artista 
adaptant-lo al llenguatge escènic. 

Nau Ivanow 
(Hondures, 28-30). T. 93 340 74 68 . www.
nauivanow.com.  

Tap Jam Session Dir: Laia Molins. 
Dj., 22 h. 6 €. Només dijous 7 de juny. 

Els professionals i amateurs del claqué 
tenen una cita cada primer dijous de mes 
a la Nau Ivanow.   

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

Bollywood, el viaje Amb Sunny 
Singh. Dv., 20.30. Ds., 19 i 22 h. De 22 a 
35 €. Només 8 i 9 de juny. 

Danses trepidants, exòtiques i una 
història d’amor impossible amb fi nal 
feliç... això és Bollywood, amb tots els 
tòpics argumentals de la seva 
cinematografi a. El coreògraf  i ballarí 
Sunny Singh, acompanyat de catorze 
ballarins, un llarg repertori de vestuari 
colorista i una banda sonora molt actual. 

MÉS ACTIVITATS!
a www.timeout.cat

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Tots els dimarts de juny hi ha una 
cita a la sala Gaudí de la Pedrera 
amb el ritme, la manipulació 
espacial, la música i les 
possibilitats del cos. Una trobada 
orquestrada per Toni Mira, de la 
companyia Nats Nus, per 
agombolar la dansa entre parets 
càlides i un públic obert. 

Ell mateix va ser l’encarregat 
d’obrir el cicle, el dia 5, al costat de 
Claire Ducreux amb En attendant 
l’inattendu, la seva primera obra 
conjunta i amb la qual fa dos anys 
no paren de deixar els espectadors 
amb una sensació dolceta al ventre 
i un somriure a la cara. Es tracta 
d’una peça que conjuga dansa, 
circ, humor i arquitectura, tot 
relligat amb molta tendresa.

El següent dimarts, dia 12, el 
registre canvia de to i es capbussa 
en l’electrònica. Concretament en 
l’art de l’holandès Hans 
Hoogerbrugge, un dels pioners en 
animacions interactives en fl aix 
que van aconseguir, especialment 
amb la sèrie Neuròtica de fi nals 
dels 90, retratar l’univers de 
conductes individuals lligades a 
les noves tecnologies i als hàbits 
del seu temps. Ara, a Hooger Man, 

Mario G. Sáez, de la companyia 
Erre que Erre, fa el camí a la 
inversa, i converteix el món virtual 
de l’artista holandès en un cos 
escènic i orgànic propi.

Les dues darreres cites tenen un 
component musical molt 
important. La primera és una 
sessió d’improvisació oberta entre 
el Cesc Miralta Quartet (saxo, 
piano, contrabaix i bateria) i els 
ballarins Jordi Casanovas, Viviane 
Calvitti, Clara Tena i Guy Nader. 
Mentrestant, la segona, Sola, és la 
creació amb la qual Carles Salas 
va celebrar el vintè aniversari de la 
seva companyia Búbulus. 
Interpretada per la ballarina Joana 
Rañé i el pianista Ivan Ruiz, Sola 
és un doble monòleg que es va 
construint en un estat de 
semivigília, i dóna forma a 
possibles vies de comunicació 
entre la música i la dansa, fi ns a 
arribar a intercanviar els seus rols 
i capgirar el seu protagonisme. I 
no és exactament això el que va fer 
Gaudí amb la seva arquitectura?  
 
DANSA ARA A LA PEDRERA 
La Pedrera (Sala Gaudí)
Tots els dimarts de juny, 20.30 h

Ondulacions
Toni Mira convida els ballarins a descobrir la 
Pedrera. Per Bàrbara Raubert

Amb Sola, Carles Salas va celebrar els 20 anys de Búbulus.
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