
www.vivirvip.com
#01'/0(9 .89 8

.840677)&47;%:*+*3:*5

$5-9/8(/ ,38/*1 8

)--!'%" $%,
84/*+*/8/1;>1:"!

.%- #(+&!- &%
$*(!-% $$!+-%

25% Dte. Salt en paracaigudes i
samarreta amb SkyDive BCN.
Compra una activitat de 264€ per 199€

preu

199€ compra ara!

61% Dte. Curs PER de patró de recrea-
ció a motor a Escuela Náutica Neptuno.
Compra un pla de 20€ per 10€

preu

295€ compra ara!
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LLÀTZER GARCIA TORNA A LA FLYHARD I TORNA A FICAR-SE

EN EL MICROCOSMOS DE LA FAMÍLIA

Per cert, me n’oblidava:
el pare ésmort

Què deu tenir, el número tres?
Deixant de banda lesmúltiples
especulacions que existeixen
sobre el tema, el cert és que el
món de la creació (narrativa,
escènica , cinematogràfica…)
va ben ple de trilogies que han
sigut concebudes com a tals
molt abans de fer-se realitat.
Però el cas de Llàtzer Garcia
resulta ben diferent: ell no s’ha
posat a escriure una trilogia,
sinó que ha sigut la trilogia
que ha anat a buscar-lo a ell a
mesura que anava escrivint.
Fa un parell d’anys Llàtzer
va fermolt de soroll gràcies
aLa terra oblidada, un text
dramàtic estrenat a la Sala
Flyhard i recuperatmés tard
a la sala Atriumque es situava
en un entorn rural i girava
al voltant dels problemàtics
vincles existents entre un
pare afectat d’unamalaltia
degenerativa que ha optat pel
mutisme total i els seus tres
fills. La sorpresa va venir quan
Llàtzer va tornar a anar per
feina i es va adonar tot seguit

que,malgrat haver canviat tant
de personatges comde context
(aquest cop el camp queda
lluny i tot té un airemolt
urbanita), li estava sortint una
obra atacada per obsessions
molt similars a les de l’obra
anterior i centrada igualment
en un petit nucli familiar. I la
cosa no va acabar aquí: Llàtzer
va voler recuperar llavors un
text que havia deixat amig fer
anys abans, i es va adonar que
aquella obra inacabada anava
unamica delmateix pal.
Assumida l’evidència, no

quedava altre remei que
plantar cara a la trilogia
temàtica que ara arriba
al seu segon (el tercer ja
està en marxa) lliurament.
I si a l’obra anterior hi
teníem un pare silenciós
enfrontat a la proximitat de
la mort, aquí tot comença

precisament amb un pare
que acaba de morir i un fill
ambmala memòria que
hauria de menjar cues de
pansa: tant li ha marxat del
cap aquesta defunció que
ni l’ha comunicat a la seva
germaneta. Cal, potser,
encendre els llums d’alarma
davant un oblit així? Plena
de música nova creada per
a l’ocasió per The New
Raemon (tot un al·licient
per als amants de la música
indie local) i no exempta d’un
cert humor, l’obra de Llàtzer
està protagonitzada –segons
el mateix autor– per uns
personatges joves, violents
i apassionats que potser en
alguns casos estan perdent
la capacitat de sentir res
davant la desaparició dels
que els han precedit. I això
és perdre molt.

RAMON OLIVER

LA POLS

TEXT I DIR.: LLÀTZER GARCIA. MÚSICA: THE NEW RAEMON. INT.: MARTA ARAN,
LAURA LÓPEZ, GUILLEMMOTOS. FINS AL 21/4. SALA FLYHARD. ALPENS, 3. METRO:
PLAÇA DE SANTS (L1, L5). TEL.: 934 322 477. PREU: DE 5 A 15€. HORARI: DL., DJ. I
DV., 21H; DS., 18 I 21H; DG., 19H.

Amb ‘La pols’, Llàtzer Garcia enceta la segona part d’una trilogia sobre la complexitat dels vincles familiars. R. BLANCH


