
Teatre i dansa

Per un sío per un no
★ ★ ★

Dues amigues 
molt diferents es
retroben.

Un gran treball de 
les dues intérprets.

Teatre Akadémia.
M: Hospital Clínic. Fins al 
22 de man?.18-22 €.

NATHALIE SARRAUTE VA escriure Per un sí 
o per un no com a guió radiofónic, pero amb 
els anys s’ha convertit en I'obra de teatre 
més representada de la novel-lista francesa. 
La versió que es presenta al Teatre Akadémia 
és la tercera per a nosaltres després que 
Josep María Flotats l'estrenés al Poliorama 
ais anys 80 i que Ramón Simó la dirigís fa tres 
anys a la Sala Muntaner, amb la particularitat 
que els dos amics de roriginal són ara dues 
amigues. Una adaptació que no canvia ni el 
discurs ni el joc d’aquest exercici verbal que 
confronta dues personalitats ben diferents: 
una que viu instal-lada en un món regit per la 
cercesa i la racionalitat, i l’altra, en la poesía i 
el sentiment.

L'obra es mou sobre el sentit i el significat 
del que diem més enllá de les paraules i, 
encara més, deis silencis. I és el significant 
d ’aquestes pauses el que dona profunditat a 
un diálegforga convencional i una mica marcit 
en la ¡nteressant posada en escena d ’Elena 
Fortuny i malgrat l'espléndid treball d’ lsabelle 
Bres i Maria Pau Pigem. ■  Santi Fontdevila

Grans obres a timeout.cat/millor-teatre

Instruccions per enterrar...

CARMEN MARFÁ I Yago Alonso són molt 
aficionáis a complicar la vida ais seus 
personatges. Persones normáis, unides per 
llagos familiars, que de sobte es fiquen en 
un bon merder. A Ovelles es tractava de qué 
feramb la inoportuna heréncia d’un ramat 
d’ovelles. A Instruccions per enterrar un pare 
l’avi mor plácidament al seu Hitjust quan 
la familia no disposa deis 8.000 euros del 
programa básic de la funeraria.

El tándem d'autors i directors es mou bé 
en aquest humor natural que neix de les 
contrarietats que presenta la simple voluntat 
de sobreviure. Com a I'Azcona ó’Elpisito 
i El cochecito, el gag sorgeix de l’absurd 
que nia en l’existéncia de la depauperada 
classe mitjana, sacsejada entre la miserable 
rea'itat i les aparences. I se serveixen de 
tres generacions per mostrar diferents 
maneres d’enfrontar-se al fet d’enterrar un 
ésser estimat sense seratracat peí sistema. 
Comédia costumista de fi humor negre que 
a més ofereixtres bones ¡nterpretacions de 
Teresa Vallicrosa (l’ávia), Eduard Buch (el fill) i 
Sara Diego (la neta). MJ.C.O.

★  ★ ★

L’avi s’ha m ortino  
hi hadinerspera 
l'enterrarnent.

Per riuream bles 
miséries déla vida 
i la mort.

Sala Flyhard.
M: MercatNou. Fins al 
2 0 d ’abril. 14 €.

dim arts 21 d abril 
£  Paíau de la M úsica C atalana

dijous 14 de maig 
Sala Apolo
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