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

Si vau veure Ovelles –en cas
contrari, la podreu recupe-
rar a La Villarroel al maig–, ja
sabeu que l’estupenda primera
comèdia del tàndem format
pels també directors Carmen
Marfà i Yago Alonso girava
al voltant d’una herència ben
peculiar. Però el cas és que
abans d’heretar res, sempre
cal enterrar qui ens ha fet (o
no) hereus. I això de vegades
comporta maldecaps que no
et deixen ni gaudir a gust del
teu dol acabat d’estrenar. Mo-
rir-se hauria d’estar prohi-
bit quan, com qui diu, no tens
on caure mort, i el pare d’en
Toni es troba en aquestes cir-
cumstàncies.

Quants claus porta un taüt?
Vejam: si ets capaç de sor-
tir-te’n quan muntes un ar-
mari seguint les instrucci-
ons que han escrit per a tu

per què tenen certa mania a Kant.

MERCAT DE LES FLORS. DATA: DEL
5 AL 8/3. HORARI: 21H; DG., 19H.
PREU: 16€. •Mercatflors.cat

42 KM

Aquest era el quilometratge que es

requeria per recórrer la llegendària

i valenciana Ruta del Bacalao que,

als anys vuitanta i noranta, va

revolucionar el concepte de festa a

tota pastilla (i mai més ben dit, ja

m’enteneu). I qui ens convida ara

a seguir aquella ruta que per edat

(massa jove) ell no va poder fer és

el mateix Roger Torns d’‘Hàbitat’

(doble penetració). Per cert: tu com

reaccionaries si, tenint unes ganes

de festa que no et caben al cos,

fossis testimoni d’un accident de

cotxe que potser implica un amic

teu? Frenar o continuar: aquest és

el dilema. LA GLEVA TEATRE. DATA:
FINS AL 8/3. HORARI: DE DC. A DS.,
20.30H; DG., 19H. PREU: 15-17€.
• Laglevateatre.com

PRESSES

Si la més brutal repressió política

t’ha obligat a sobreviure practicant

allò que el Codi Penal estipula com

a delictes comuns, deixes de ser una

presa política? Les companyies Ella

i Kaddish estan ben convençudes

que no. I ens recorden que, quan

entrem en aquell gran magatzem

amb quelcom de tall britànic situat

a la Diagonal, estem entrant al

lloc on abans hi havia una nefasta

presó amb passat conventual dins

la qual s’intentava ‘moralitzar’ les

dones ‘esgarriades’ a base de cops i

humiliacions. TEATRE TANTARANTA-
NA. DATA: FINS AL 15/3. HORARI: DE
DJ. A DS., 20H; DG., 18.30H. PREU:
10-13€. 25% DE DESCOMPTE
• Taaaanttttaaaaraaaanttttaaaanaaaa....ccccoooom

R. OLIVER

INSTRUCCIONS PER
ENTERRAR UN PARE

TEXT I DIR.: CARMEN MARFÀ I YAGO

ALONSO. INT.: EDUARD BUCH, SARA

DIEGO, TERESA VALLICROSA. SALA

FLYHARD. ALPENS, 3. METRO: PLAÇA

DE SANTS (L1 I L5). TEL.: 934 322 477.

DATA: FINS AL 20/4. HORARI: DL.,DJ.

I DV., 21H; DS., 18 I 21H; DG., 19H.

PREU: 14€.• Salaflyhard.com

Lamort tenia un preu
A LA SALA FLYHARD, CARMEN MARFÀ I YAGO ALONSO ENS ENSENYEN A ORGANITZAR FUNERALS

CASOLANS PER PRESCINDIR DE LES FUNERÀRIES, QUE TAN SOLS T’ESCUREN LA BUTXACA

un grapat de suecs, com no
has de ser capaç de donar
forma a un fèretre funcio-
nal que tingui una mica de
cara i ulls? El problema pot
venir no tant de l’operació de
bricolatge, sinó de com se la
poden prendre altres perso-
nes molt properes al mort que
no es mirin amb bons ulls una
solució tan poc convencional.

A la recerca de dignitat
I aquí és on, amb humor
mortuori, l’obra ens re-
corda que també pel que fa a
com ens hem d’acomiadar
dels nostres difunts
poden esclatar importants
diferències generacionals.
Sense oblidar que la dignitat
és una exigència totalment in-
tergeneracional.

A l’obra, el personatge d’Eduard Buch practica un particular bricolatge funerari.

PER UN SÍ O PER UN NO
Nathalie Sarraute
TRADUCCIÓ: Albert Tola i Isabelle Bres | ADAPTACIÓ: Albert Tola
DIRECCIÓ: Elena Fortuny

26/02 – 22/03
Una coproducció de Vintana Teatre i el Teatre Akadèmia

Patrocini:

Amb el suport de: Amb la col·laboració de:

El Club de Cultur a

AMB UN SINGULAR HUMOR
MORTUORI, L’OBRA
MOSTRA LES DIFERÈNCIES
GENERACIONALS QUE
PODEN ESCLATAR AMB LA
MANERA D’ACOMIADAR-NOS
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