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praqueelscorrespon:se’nvan
endurunaaltrapererror.
És La farsa de Walworth,

una obra sobre la família,
l’amor,laidentitatilapàtriade
l’irlandèsEndaWalsh,unape
ça premiada al festival Fringe
d’Edimburg i que ara arriba al
teatreAkadèmia des de la sala

LaPlanetadeGi
rona, on va tri
omfar al Festival
TemporadaAlta.
Pere Puig diri

geixOriolCasals,
Yolanda Sey, Jordi Subirà i
Pep Vila en un muntatge que,
recorda, passa per múltiples
registres,delacomèdiailafar
sa inicialsal trauma.Iquesien
la versió anglosaxona tirava
cap a l’slapstick amb bufeta
des i clatellots, els actors aquí
l’han feta sevaportantlacapa

lacommediadell’arte,capaun
tomésmediterrani.
És una peça en què es mos

tra que qui construeix el relat
és qui té el poder. I on l’autor
jugaambels tòpics irlandesos,
com la religiositat. I amb la
identitat de cadascú i la
col∙lectiva: els protagonistes

són ultranacionalistes que vo
len independitzar la ciutat de
Corkde la restad’Irlanda.
Però sobretot és una obra

on, explica Puig, es parla “de
com a través del sentiment i
l’amor es pot arribar a fermal,
compoden ser unmecanisme
de tortura: d’on són els límits
de l’amor i la protecció, de la
família com a una cosa que et
pot engolir, de l’amor que
manipulapercanviarl’altreen
comptes de donarli
llibertat”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Unparetétancatsels
dos fills, ja gran
dets,enunpissoci
al d’un barri depri

mit de Londres. I els obliga a
representar una vegada i una

altra les aventu
resquesuposada
ment van viure el
dia que van dei
xar per sempre la
seva Irlanda na
tal. Es tracta d’unes aventures
truculentes amb uns quants
familiarsmorts ienquèelpare
acabacomaheroiiúnicsuper
vivent, una farsa esbojarrada i
grollera que està a punt de
trencarse per sempre amb
l’ajudad’unacaixeradesuper
mercatqueveaportar la com
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Petits crims familiars

Una escena de
La farsa de
Walworth, que
es representa
al teatre
Akadèmia

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238

Barcelona ciutat

Arsène Lupin: gentleman et cambrio-
leur. Mostra sobre aquest lladre de
guant blanc creat per l’escriptor fran-
cès Maurice Leblanc.
Biblioteca Pública Arús. Passeig de Sant
Joan, 26. Fins l’11 de març.

Rallye Montecarlo històric. Un cente-
nar de vehicles es concentren a Bar-
celona per participar en aquesta pro-
va clàssica.
Avinguda de la Catedral (sortida a partir
de les 18 hores).

Blues i estils afins. Blues, dixie &
swing amb The Dry River Stompers
(Zep Santos, veu; Juan Carlos Melén-
dez, guitarra; Carlos Pastel, contra-
baix, i Albert Chaparro, bateria).
MEAM  Museu Europeu d’Art Modern.
Barra de Ferro, 5 (18 h). 14 euros.

Ètica aplicada a les empreses. Inici
d’aquest cicle de projeccions i debats
amb Dos dies, una nit (2014), de Je-
an-Pierre i Luc Dardenne. Gratuït.
Palau Macaya de l’Obra Social La Caixa.
Passeig Sant Joan, 108 (18 hores).

30 acciones para invertir en bolsa en
2016. Presentació d’aquest llibre de
Francisco López i José Poal (Libros de
Cabecera).
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).

Pàginesmeravellosesde lamúsica rus-
sa. L’associació russocatalana So-
druzhestvo presenta un concert inter-
pretat per Daniel Saifullin, baix; Svet-
lana Tovstukha, cel·lo, i Iúlia
Lustxitskaia, piano, amb un progra-
ma d’àries russes de Borodin,
Rakhmàninov i Txaikovski. Entrada
gratuïta amb reserva prèvia al telè-
fon 933-237-790.
Casa Golferichs. Gran Via, 491 (19 h).

Blues & Jazz. Wagner Pa punxa clàs-
sics del jazz i el blues, creant l’ambi-
ent relaxat de les Booksessions.
Llibreria Documenta. Pau Claris, 144
(19 hores).

El día del Watusi. Presentació
d’aquest llibre de Francisco Casavella
(editorial Anagrama).
Llibreria Calders. Passatge Pere Calders,
9 (19.30 hores).

Clàssica. El pianista Enrique Lapaz ofe-
reix un concert on interpreta obres de
Bach, Haydn, Debussy i Balàkirev.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores). 7 euros.

Clàssica al Sortidor. Concert de violon-
cel a càrrec d’Ana GómezMarmolejo.
El Sortidor. Plaça del Sortidor, 12 (20 h).

Amalgama.Gemma Abrié presenta el
seu treball, una incursió al jazz, a la
cultura musical d’influència mediter-
rània i atlàntica. 10 euros.
Artte. Muntaner, 83 (20 hores).

Paraules d’amor. Joan Ollé posa en
escena un diccionari, el Diccionari
Tòntu (Elogi del barbarisme i d’altres
barbaritats de la parla catalana) que
ha escrit ell mateix. Intèrprets Laura
Pujolàs, Cristina Arenas i Blanca Gar-
cia-Lladó. Gratuït.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (20 hores).

Cicle d’Arts Escèniques Procreació. Im-
pactaT Teatre representa l’obra Sen-
se pausa.
Auditori de Sant Martí. Plaça Angeleta
Ferrer, 2 (20 hores).

Días estupendos. Representació
d’aquest espectacle a càrrec de la Cia.
Pollos sin Cabeza.
Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277 (20
hores). Gratuït.

Midnight Songs. La cantant Ari Ann
Wire presenta el seu primer treball
entre el jazz, el pop i el rock. Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30 h).

Concerts d’hivern. Concert de música
brasilera a càrrec de DuCaÑa (Victor
Salvatti, veu i guitarra; João Silva, vi-
olí; Ed Moreira, zabumba, i Sergio
Ferreira, triangle i cors).
La Sedeta. Sicília, 321 (21 hores).

Barcelona

VIC (Osona)
El procés sobiranista català. Una inter-
pretació des deMadrid. Conferència a
càrrec de Ramón Cotarelo, catedràtic
emèrit de Ciències Polítiques i Socio-
logia de la UNED.
Fundació Antiga Caixa Manlleu. Rambla
Hospital, 11 (20 hores).

!El teatre Akadèmia acull una comèdia esbojarrada que va triomfar
al passat Festival Temporada Alta: ‘La farsa deWalworth’, una obra
sobre un pare que té tancats els fills i els obliga a representar una
vegada i una altra el que suposadament va passar el dia que van dei
xar Irlanda. Una peça sobre la família, l’amor, la identitat i el teatre.

‘LA FARSA DEWALWORTH’
Teatre Akadèmia

Buenos Aires, 47. Barcelona
Fins al 7 de febrer

www.teatreakademia.cat

TELÈFONS
ÚTILS

- Augmenta el reg sanguini i l’oxigenació cel·lular.
- Elimina la cel·lulitis i el greix localitzat.
- Ajuda a prevenir i suavitzar les arrugues facials.
- Reafirma i tonifica elsmúsculs.
- Drakefor disposa de llicència per a dispositius
mèdics.

REDUCTOR CORPORAL DRAKEFOR 480 PLUS
- Modelatge i fermesa demalucs i natges.
- Alleugeriment de la tensió a l’esquena i les
espatlles.
- Estimulació i tonificació delsmúsculs.
- 5 velocitats diferents.
- Control de seguretat de temperatura.
-Moviment reverse (cap a tots dos costats).
- Longitud: 130 cm.

CINTURÓ VIBRATORI SLIM SHAPER

19’95 €
Per tan sols

59€ 69’95 €
Per tan sols

999€

Gener 2016SELECCIÓ

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.
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Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda (excepteelmatalàs).
Contra reembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents
a cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte el matalàs i una butaca, per a les quals
les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i dues butaques per a les quals les despeses
d’enviament seran de 29,95 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els
4 cupons. Si la compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit, només hauràs de lliurar la cartilla
quan rebis el producte.
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*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,exceptelesIllesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia


