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Estan d’estrena

El principito
Què passaria si el Petit príncep 
de Saint-Exupéry no fos 
interpretat per un noi sinó per un 
actor amb edat de fer de Rei 
Lear, que es prepara per al seu 
últim viatge? Aquesta producció 
de la companyia Teatro de La 
Abadía neix a partir de 
l’espectacle ‘Der kleine Prinz’, 
estrenat el 2000 pel Theater an 
der Ruhr (a Mülheim, Alemanya), 
amb l’aquí director Roberto 
Ciulli fent de Petit príncep... Al 
Lliure, és José Luis Gómez.
Teatre Lliure: Gràcia. Montseny, 
47. www.teatrelliure.com. 
Fontana (L3). De dc. a dv., 20.30 
h. Ds., 17.30 i 21 h. Dg., 18 h. 
22-29 €. Del 13 de febrer al 2 de 
març. 

George Kaplan
És ben cert que en els temps 
que vivim diferenciar la realitat 
de la ficció, allò que es produeix 
d’una manera natural i lògica 
del que està planificat per 
obscurs poders, és gairebé 
impossible. Mentides 
governamentals, espionatge, 
invasió de països... triïn el que 
vulguin. L’autor francès Frédéric 
Sonntag (Nancy, 1978) ha 
construït a ‘George Kaplan’ un 
interessant i punyent retrat del 
món en una ficció que té molts 
contactes amb la realitat i que 
ens porta a dubtar sobre què 
sabem del que passa.
Sala Beckett. Alegre de Dalt, 55 
bis.  www.salabeckett.cat. Joanic 
(L4). De dc. a ds., 21.30 h. Dg., 
18.30 h. 18 €. Del 12 de febrer al 
7 de març.

IQ-100
Un mes abans de fer els 32 anys, 
un noi retardat, l’única obsessió 
del qual és arribar a ser llest, 
escriure i llegir, és escollit per fer 
de ‘conillet d’Índies’ d’un 
experiment que li permetrà 
esdevenir un geni. Al seu voltant 
hi ha els companys de feina del 
forn on treballa i el seu únic 
recolzament, la seva tutora. Obra 
de Ferran Audí basada en la 
novela ‘Flowers for Algernon’ de 
Daniel Keyes. Amb Raimon 
Molins.  

Sala Atrium. Consell de Cent, 435. 
www.atrium.cat. Tetuan (L2). De 
dc. a ds., 21 h. Dg., 19 h. 19 €. Del 
14 de febrer al 16 de març. 

Killer
La història musical de Pau Moira, 
un enterramorts que guarda un 
secret terrible, sorgida del cap de 
Guillem Clua, va ser un dels 
fenòmens indies del 2011, amb 
estrena a la Muntaner i vida més 
llarga a La Villarroel. Amb Xavier 
Mestres i els músics Roger 
Conesa (clarinet, guitarra), Xavi 
Sánchez (contrabaix) i Tomás 
Alcaide (piano i violí).
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64.   
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). De dc. a ds., 20 h. Dg., 17 h. 
(ds. 15 no hi ha funció) 18-20 €. 
Del 12 de febrer al 2 de març

T’estimo, ets perfecte... ja et 
canviaré
Sembla ser que els humans han 
nascut per aparellar-se, com tots 
els animals, però que la seva 
complexitat psicològica els porta 
a situacions molt més 
complicades, o divertides, o 
tendres, o tot alhora. El musical 
de Joe DiPrieto i Jimmy Roberts 
passa per ser un dels èxits més 
sonats del Broadway dels últims 
temps on va triomfar durant onze 
anys. També ho va aconseguir 
ara fa dotze al Poliorama. I 
continua donant guerra!
Teatre Goya Codorníu. Joaquín 
Costa, 68. www.teatregoya.cat. 
Universitat (L1-L2).  De dt. a dv., 
20.30 h. Ds., 18 i 21 h. Dg., 18 h. 
22-30 €. Del 12 de febrer al 30 
de març.

Pren  
nota!
“Brian Friel té 
aquesta capacitat 
de captivar-te a 
nivell melancòlic, de 
fer-te oblidar que ets 
en un teatre”
Andreu Gomila sobre 
‘Traduccions’. Biblioteca de 
Catalunya. Fins al 9 de març.   

Time Out per a Codorníu

Dos germans. L’un viu amb la 
seva mare, immobilitzada per 
una embòlia. L’altre, casat, el 
visita per repartir-se l’ herència, 
ja que la mort sembla imminent. 
Mitad y mitad és la versió original 
d’aquell Mamaaaa! que van 
protagonitzar Paco Moran i Joan 
Pera i representa el retorn entre 
nosaltres de Jordi Sánchez, 
fagocitat per les sèries de 
televisió que es roden a  Madrid. 
Mitad y mitad però no té gaire a 
veure amb la funció de Morán/
Pera tant pel que fa al text com a 
la direcció de dos actors molt 
ben dotats per a la comèdia. 
Pepón Nieto i Paco Tous, 
magníficament dirigits per Pep 
Anton Gómez, coautor també. 

Si bé la primera part té alguna 
cosa de reiterativa en un xoc 
entre el que seria un Cara Blanca 
i un August de tota la vida, la 
segona resulta explosiva, molt 
divertida. Una funció ben 
produïda i amb una impecable 
posada en escena. –S. Fondevila

NOTA AL PEU Aquest parell no 
són Paco Morán i Joan Pera. 

Mitad y mitad

Teatre Condal. Fins al 16 de març

COMERCIALS
El teatre fet aquí va com un tro. 
Cert. Tot i la crisi, els autors de 
35 en amunt poden estrenar i fins 
i tot se’ls rifen a fora. Cert. Però, 
senyores i senyors, no ens hem de 
tornar narcissistes. Perquè si el 
teatre d’aquí és tan bo i té públic 
sovint es deu a què la generació 
a la qual li van bé les coses va 
poder veure obres de Pinter, Kane i 
companyia quan eren vius i estaven 
de moda. Una cosa va alimentar 
l’altra. I sí, en els últims temps 
hem gaudit dels èxits del teatre 
nord-americà –el Venus in fur de 
David Ives o Agost de Tracy Letts–. 
Però aquí no s’acaba tot.

ANGRY YOUNG WOMEN
Ens queden mols autors per 
descobrir. Per exemple, poc o res 
en sabem de les Angry Young 
Women, generació de joves 
autores britàniques, amb noms 

tan destacats com Lucy Prebble 
–Enron és una de les millors obres 
del segle XXI–, Polly Stenham –That 
face és corrosiva– o Bola Agbaje 
–impressionant Gone too far–. I no 
ens oblidem dels nord-americans 
Sarah Ruhl i Tarrell Alvin McCraney, 
dels quals hem vist cosetes, 
Eurydice i The brothers Size.

COMPANYIES
Anys enrere, era la Beckett qui 
introduïa autors. La cosa ha 
canviat. En els últims temps, 
que valguin la pena, només 
puc comptar el George Kaplan 
de Frédéric Sonntag. I recordar 
que van fer entrar Roland 
Schimmelpfennig a casa nostra. 
No és poc. En el món destrossat 
d’avui sembla que si volem autors 
nous, haurem d’encomanar-nos a 
les companyies. Feu autors d’aquí, 
però no us oblideu dels de fora. No 
podem plegar l’antena exterior! 

També volem els de fora

Brutus
Per Andreu Gomilla


