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Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.almazen.
net. 

(!) Almasilenciosa Dv., 21 h. 5 €. 
Només dv. 6. 

Cicle d’espectacles en la llengua de 
signes catalana, una oportunitat per 
admirar l’art fet per una cultura 
minoritària com és la cultura sorda.  

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

(!) Els Macbeth Amb Ferran Farré i 
Núria Casado. Dv. i ds., 21 h. Dg., 18 h. 
15 €. Del 6 al 8 de juliol. 

L’ambició i l’autoengany converteixen 
una parella aparentment feliç en un 
espectre de la maldat humana. Una versió 
lliure de l’obra de Shakespeare. 

(!) Fills del drap - Retaule d’una 
caiguda Amb David Eudave, Leonardo 
Mancini, Pei Hwee Tan, Francesc 
Torrent. Dl. i dt., 21 h. 15 €. Només 9 i 10 
de juliol. 

Performance que narra un 
viatge esperpèntic, una metàfora de la 
vella història de la caiguda. 

Barcelona-Ciutat 
L’ànima del bus de Jordi  Martínez i 

Martí Torras. Amb Jordi Martínez, Pep 
Pascual, Lola López Luna. De dt. a ds., 19 
i 21 h. 22 €. Del 4 al 28 de juliol. 

El bus s’omple de música i paraules. 
Agafeu-lo en algun dels quatre barris de 
la ciutat. Propera parada, el Grec. 

Biblioteca de Catalunya 
(Hospital, 56). T. 93 270 23 00. www.bnc.
cat. 

Cyrano de Bergerac d’Edmon 
Rostand. Dir: Oriol Broggi. Amb Pere 
Arquillué, Mata Betriu, Bernat 
Quintana, Ramon Vila, Jordi Figueras, 
Isaac Morera i altres. De dt. a ds., 20.30 h. 
Dg., 19 h. Fins al 22 de juliol.

Aventures, amor, desenganys, 
mentides i gelosia. És la història d’amor 
entre Cyrano, un poeta acomplexat pel 
seu nas, i la seva cosina Roxana. 

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

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

En una agència matrimonial, cinc 
homes i cinc dones respondran a 
preguntes, des de les seves perspectives.   

Las Maris Amb Javier Álvarez i 
Nieves Arilla. Dl., 20.30 h. 10 €.  

Espectacle que barreja música, teatre, 
cabaret i complicitat amb el públic.  

(!) Prohibit dir: no sé... Dir: Quim 
Dalmau. Dl., 20.30 h . 10 €. Fins al 9 de 
juliol. 

Dues amigues interrompen el seu 
esmorzar per la irrupció d’una tercera 
dona que canviarà la seva amistat. 

Port Vell - Pla Joan 
Tarradell 

El circo de los horrores de Suso 
Silva. Dir: Suso Silva. Dc. i dj., 20.30 h. 
Dv. i ds., 19 i 22 h. Dg., 20 h. De 17 a 43 €. 
Fins al 15 de juliol. 

Vegeu crítica a la pàg. 59.

Cartellera

Aquest Nosferatu és esplèndid.

Teatre Borràs. Fins al 28 de juliol
 
La casa sota la sorra d’Egos 
Teatre va triomfar fa dos anys al 
TNC. El temps ha passat, però 
l’espectacle manté intacta la seva 
desinhibida frescor. Un divertit 
trifàsic escènic: musical clàssic, 
aventures exòtiques i comèdia 
sense lligams. Encara que l’origen 
s’ha de buscar en les novel·les 
juvenils de Joaquim Carbó, la 
lliure barreja de gèneres aplicada 
per la companyia recorda al suau 
humor anàrquic d’Abott i 
Costello, reis de la comèdia 
absurda popular dels anys 30 i 40. 
En les seves pel·lícules tot era 
possible amb innocent 
naturalitat. Una paròdia contínua 
dels títols que entretenien el 
públic que omplia les sessions 

dobles del cinema de barri. 
Aquest és l’esperit que impera a 
La casa sota la sorra.
L’espectacle és una picada d’ullet 
imparable, un tic incontrolable 
d’un gag rere l’altre, autoirònic, de 
vegades directament delirant, que 
sobretot reivindica el plaer de 
divertir-se. Ells a l’escenari i 
l’espectador a la sala. Una història 
de múltiples girs d’herois, 
aventurers, agents secrets, mata-
Haris, actors de pa sucat amb oli, 
dives de saldo, directors 
estressats, dolents dolentíssims 
preparats per a un càsting 
d’Austin Powers, transvestits, 
assassins, espies alemanys, 
elefants voladors, hienes 
cantadores, detectius privats, 
secretàries en dificultats, i cultes 
sudanesos amb el carnet 
d’Òmnium Cultural i el ritme d’Al 
Jolson. –Juan Carlos Olivares

Carpa al Port Vell (Av. Joan de 
Borbó). Fins al 15 de juliol
 
No passin por. El circo de los 
horrores és mes divertit que 
terrorífic. L’espectacle creat pel 
clown Suso Silva, premi nacional 
de circ 2003, recupera l’esperit de 
les velles barraques de fira mentre 
que les seves imatges s’inspiren en 
el cinema en blanc i negre de la 
mítica Hammer, encara que també 
ens pot recordar aquella magnífica 
sèrie de terror còmic dels anys 60 i 
70 que va ser The Munster, amb 
Ivonne de Carlo com a 
protagonista. 

En una ambientació de gàrgoles 
barroques, làpides i calaveres 
amuntegades, per la pista d’El 

circo de los horrores desfilen una 
sèrie de perfils terrorífics que van 
de Satanàs als vampirs, i tots ells 
comandats per un esplèndid 
Nosferatu. Estem davant d’un 
espectacle força teatralizat a on hi 
ha molta participació del públic, 
amb una bona direcció, 
musicalment coherent i amb pocs 
però rotunds números de circ, 
algun d’ells d’alt nivell com les 
contorsionistes asiàtiques, els 
volejadors,  els germans Marton, 
amb l’equilibrisme mà a mà, i un 
pallasso molt eficaç (Enric 
Golmayo), encara que reprodueixi 
entrades tan populars i clàssiques 
com el rodatge d’una pel·lícula. 
Molt adient per a un públic 
familiar i jove tot i que no 
recomanable per a nens molt 
petits. –Santi Fondevila

La casa sota la sorra

El circo de los horrores


