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RAMON OLIVER

Les postres, després del pastisset
ORIOL VILA BUSCA LA NOSTRA RIALLA EN COMPANYIA D’UNES DONES MOLT EMPRENEDORES

Hi ha establiments on, encara
que el que t’ofereix la botiga
estigui bé, el que t’ofereix la
rebotiga està molt millor. L’ar-
gument d’aquesta comèdia sig-
nada per Oriol Vila té unamica
a veure amb temes gastronò-
mics. Per això, els creadors
posen com a exemple el cas del
musical Sweeney Todd, en el
qual descobríem la indigesta
matèria primera amb què es
cuinaven els pastissets que la
gent devorava a la botiga.
Per contra, els cupcakes que

ofereixen les protagonistes
d’aquest divertiment han supe-
rat amb nota tots els controls
de qualitat. El que passa és que,
de vegades, per molt bé que
tractis la clientela, la clientela

OH, MAMI!

D’ORIOL VILA. DIR.: RAQUEL SALVADOR I ORIOL VILA. CIA NICO&SUNSET. INT.:
ANNA BARRACHINA, JOFRE BORRÀS, ARTUR BUSQUETS, OCTAVI PUJADES, BETSY
TURNEZ, JOANA VILAPUIG. TEATRE BORRÀS. PL. D’URQUINAONA, 9. METRO:
URQUINAONA (L1,L4). TEL.: 932 159 570. FINS AL 26/5. HORARI: DE DC. A DV.,
20.30H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18H. PREU: 19-25€.• Grupbalana.com

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

CRIMEN Y TELÓN
No ho podem amagar més: el teatre

acaba de morir. I fent servir l’humor

musical que la caracteritza, la

companyia Ron Lalá ha convocat els

més il·lustres representants del gè-

nere negre (de Poe a Conan Doyle)

per identificar la mà criminal. Que

potser és la teva, espectador? O

potser penses que la precarietat per

la qual passa l’art no té res a veure

amb tu? TEATRE POLIORAMA. DEL

25/4 AL 12/5. HORARI: DJ., 20.30H;

DV., 21H; DS., 17.30 I 20.30H; DG.,

18H. PREU: 14,20 - 29,70€.

25% DE DESCOMPTE.
• Teatrepoliorama.com

LA LLEUGERESA I ALTRES CANÇONS
Ivan Benet s’estrena com a director

amb aquest espectacle creat amb

Víctor Borràs i interpretat per

Aida Oset que ens demostra que

fins i tot de la filosofia se’n pot fer

quelcom semblant a unmusical. I,

si no, pregunteu-ho a Lipovetsky:

el seu pensament inspira aquest

thriller cantat protagonitzat per una

infermera en hores baixes. SALA

BECKETT. DEL 25/4 AL 12/5. HORARI: DE

DJ. A DS., 20H; DG., 18H. PREU: 8 - 15€.

• SSSSaaaalaaaabbbbeeeecccckeeeetttttttt....ccccaaaatttt

no s’anima a entrar al teu ne-
goci. I llavors cal afegir al dolç
altres sabors i al·licients pot-
ser més intensos. Com ara els
que proporciona unmassatge
amb final molt libidinosament
feliç del tot garantit.

Un pare entre moltes mares
Vila explica que, quan el seu
fill va començar a anar a
l’escola, es va convertir en
l’únic pare que compartia amb
les mares moltes hores de joc
als parcs. I, també, moltes con-
verses en què feia acte de pre-
sència les ganes de trencar la
rutina obrint un negoci propi.
Vila, a més, aprofita la diver-
sió per desmuntar uns quants
tòpics sobre una sexualitat
femenina que, a la rebotiga de
l’obra, s’esplaia ben a gust.

Aquesta botiga amaga secrets eròtics. FOTO: DANIEL ESCALE

La primavera
és més saborosa
amb UDON
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