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Estan d’estrena

Barbablava
Enric és un home insignificant i 
discret que sempre es deixa 
endur per la vida, es troba 
perdut en l’espiral de la seva 
solitud i aleshores descobreix 
per primera vegada l’amor. A 
través d’aquesta lectura del 
conte de ‘Barba Blava’, Dea 
Loher barreja tragèdia i comèdia 
en una peça on l’amor va més 
enllà dels seus límits. Lurdes 
Barba dirigeix Empar Capilla, 
Clara de Ramón, Àurea 
Márquez, Almudena Lomba 
i Xavier Ripoll.
Teatre Tantarantana. 
Flors, 22. www.
tantarantana.com. 
Paral·lel (L2-L3). De 
dc. a ds., 21 h. Dg., 19 
h. 15-18 €. Del 3 al 20 
d’abril.

El cantador
La Jove Companyia del TNC neix 
en complicitat amb l’Institut del 
Teatre per tal d’investigar i 
sistematitzar els codis 
interpretatius d’un actor 
‘clàssic’ català. La primera obra 
que treballaran és aquest 
Pitarra, una paròdia del drama 
romàntic ‘El trovador’ d’Antonio 
García Gutiérrez, gran èxit del 
teatre espanyol de 1836 que 
inspiraria el llibret d’Il trovatore’ 
de Giuseppe Verdi.
Teatre Nacional Pl. de les Arts, 1. 
www.tnc.cat. Glòries (L1). Ds., 20 
h. Dg. 18 h. 6-12 €. Del 5 al 13 
d’abril. 

Abaixen el teló

Doña Rosita la soltera
Aquesta obra de Lorca parla 
d’una jove de 20 anys que es 
promet amb el seu cosí que, ai 
las, marxa a l’Argentina amb la 
promesa de tornar per casar-se 
amb ella. El temps passa, 
Rosita ja no és tan jove però 
segueix esperant, com una 
Madame Butterfly, el seu 
enamorat.  A la fi, amb 50 anys i 
traïda, li diran la ‘solterona’ i a 
més haurà de marxar de la casa, 
hipotecada per l’oncle com si la 

família fos parenta de 
Leónid Andréievitx 

Gàiev, de ‘L’hort dels 
cirerers’.
Teatre Nacional Pl. de 
les Arts, 1.  
www.tnc.cat. Glòries 

(L1). De dv., 20 h. Ds. 17 
i 21.30 h. Dg. 18 h. 15-30 

€. Fins al 6 d’abril. 

Circ

Impromptu
El Circ Teatre Modern és una 
petita carpa per a 120 
espectadors, on s’hi han 
convidat a diversos creadors de 
circ actual, com Benet Jofre, 
Felix Cucurull, Johnny Torres, 
Quim Giró, entre d’altres. 
‘Impromptu’ son números de 
circ que travessen camins nous 
i que, a la manera d’un 
‘impromptu’ musical, desfilen 
dins del mateix marc per 
contagiar-se els uns dels altres. 
Pl. Margarida Xirgu.  
www.mercatflors.cat. Poble-sec 
(L3). Dv. i ds., 22 h. Dg., 20.30 h. 
12 €. De dv. 4 a dg. 6 d’abril.

Vortex
‘Vortex’ és una peça èpica, 
visual i física sobre la 
transformació de l’aire creada 
per la companyia francesa Non 
Nova. Aquesta ‘performance’ és 
una terrible experiència per a un 
cos humà en procés de 
transformació en un univers 
erosionat i indomable. 
Pl. Margarida Xirgu.  
www.mercatflors.cat. Poble-sec 
(L3). De dc. a ds., 20.30 h. 16 €. 
De dc. 2 a ds. 5 d’abril.

Pren  
nota!
“Apostar per una 
idea senzilla i 
triomfar. ‘Lo tuyo y 
lo mío’ és tan simple 
i rodona com una 
bona tornada pop”
Juan Carlos Olivares sobre ‘Lo 
tuyo y lo mío’. Club Capitol. 
Fins a l’11 de maig.   

Time Out per a Codorníu

Compra 
entrades i 
consulta la 
cartellera a
timeout.cat

Es van conèixer l’últim any a 
l’Institut del Teatre, en una 
classe de Txiqui Berraondo. 
Després, acollits dins els 
processos tutelats per La Porta, 
van presentar la primera 
Micrologia fa tres anys. Només 
era l’inici. “L’embrió ha seguit 
creixent perquè tenia molta 
potència, tot i que no deixava de 
ser un balboteig”, explica Maria 
Vera, actriu i deixeble d’Andrés 
Corchero. “Tot el que té a veure 
amb la presència física ho vaig 
aprendre d’ell, però el que 
ensenya no és dansa, sinó 
filosofia. Una manera d’estar en 
escena que és molt propera a 
l’organicitat teatral de Juan 
Miranda”, el director de la peça i 
membre de Chromateatre.

Miranda ens avisa que 
aquesta Micrologia segona “és 
una peça molt compacta i 
contundent pel que fa a 
sensacions, per processar-la cal 
deixar passar una estona”. A 

partir del treball corporal i d’un 
peculiar zoom microscòpic, Vera 
ens parla sobre la memòria i els 
fantasmes. “En marxar de casa 
molt jove, t’adones que 
carregues amb dolors que no 
són teus, que et segueixen 
ombres antigues. Inventar-te 
uns avis pot ajudar a aprofundir 
en qui som”.

No és cap teràpia, però sí que 
té un sentit atàvic. “Ens agraden 
les teatralitats evocadores i que 
tenen la força de convertir-se en 
esdeveniments”, diu Miranda, i 
aquesta Micrologia té tota la 
pinta de revelar-se en una fita. 
Però com que l’aforament de 
l’Antic Teatre s’ha reduït a 40 
persones –perquè, segons Vera, 
“és una obra micro, que 
requereix proximitat”– jo ja corro 
a buscar lloc.

‘Micrologia segona’ serà a 
l’Antic Teatre de dv. 4 a dg. 6.

De molt a prop
Zoom al màxim, cap al cos: així treballen 
Ana Garcia i Juan Miranda. Per B. Raubert

EXPERIMENTACIÓ

INVESTIGACIÓ 
Més que una altra cosa, són 

investigadors. “Volem indagar més 
que agradar, tot i que pensar en 
el públic –per a Vera– és gairebé 

inevitable”. 

‘HAPPENING’ 
En el límit del happening, la dansa 
i el teatre, Vera i Miranda es mouen 

entre la realitat i la ficció. “Ens 
encanta treballar el que hi ha entre 

actor i personatge”.
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