
Continua la iniciativa #LaFlyhardACasa. Setmana 4
original

La Sala Flyhard  continua la seva iniciativa #LaFlyhardACasa  en la que serà ja la 4a setmana. I
ens comunica la seva programació, per si és el vostre interès. Us ho reproduïm:
#LaFlyhardACasa.
Torna a veure: L‘última nit del món, Es fa fosc i Estat d’Excepció,  fins diumenge 19 d’abril.
Obrim una nova setmana de #LaFlyhardACasa.  Ciència-ficció, thriller i sàtira política són les
tres propostes d’aquesta setmana.
Com ho farem? Els dilluns obrim al nostre canal de VIMEO algunes produccions de la Sala
Flyhard dels últims anys.
Quan les podreu veure? Les obres estaran disponibles durant 1 setmana perquè les veieu
quan us vagi millor.
Fins quan estaran obertes les obres? Fins diumenge a la nit.
“Seguim convençuts que el teatre és una experiència que cal viure en directe i que pren tot el
sentit amb el contacte entre el públic i els artistes. Però si no tenim la possibilitat d’oferir les
obres en viu, com a mínim posem al vostre abast l’opció de gaudir d’una bona estona a casa i
evadir-vos del dia a dia. Moltes gràcies per la vostra confiança! Nosaltres seguim treballant des
de casa per tornar a arrencar aviat amb tota l’energia i la il·lusió. Desitgem que gaudiu de les
obres i passeu una bona estona teatral des del sofà.”
Quedem-nos a casa i cuidem-nos molt!!
#LaFlyhardaCasa #LaCulturaTAcompanya #desdecas
“Sempre he volgut endinsar-me en el terreny de la ciència ficció i/o fantasia. Les principals
obres del gènere acostumen a partir de la següent pregunta: “Què passaria si…?” Això obre un
món de possibilitats per a ficcions on moltes vegades no hi ha gaire ciència ni gaire ficció.
Perquè, com diu Borges, més que de ciència ficció hem de parlar de “Ficciones de cosas
probables. Imaginación razonada.”
Les ficcions de coses probables és un gènere que no trepitja gaire sovint l’escenari. És molt
més freqüent trobar-lo a la literatura, al cinema i a la televisió. Aquesta última ens va deixar un
gran exemple d’històries d’imaginació raonada: la mítica sèrie creada per Rod Serling, Twilight
Zone. I com si fossin històries de La dimensió desconeguda, com es va anomenar la sèrie a
casa nostra, L’última nit del món parteix de relats breus de tres dels millors escriptors del
gènere: Richard Matheson, Charles Beaumont i Ray Bradbury. Tots ells van contribuir a la sèrie
de Serling oferint les seves millors fantasies i parlant de les més grans pors de l’home que
encara ara són absolutament vigents: el futur incert, els visitants inesperats, la crisi de
l’identitat, la mort, l’usurpació de la personalitat, l’automatisme, la desaparició de la humanitat…
Els tres relats amb els que m’he inspirat per confeccionar el text responen a l’última temàtica.
De fet, l’espectacle podria tenir un subtítol: Formes de desaparició.
Llàtzer Garcia
L’última nit del món
Dramatúrgia i direcció de  Llàtzer Garcia
Amb  Eduard Buch, Maria Casellas, Xavi Gardés, Xavi Sáez i Vanessa Segura
Ajudantia de direcció: Roger Torns
Obra estrenada la temporada 15/16

ES FA FOSC
de Jordi Centelles
L’Anna i en Pol són convidats a la barbacoa de la Xantal, la “rareta” del poble. Enmig de la
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festa, els tres es veuen obligats a amagar-se al soterrani de la casa, fugint d’un atac que s’ha
produït al jardí. Els esdeveniments es precipiten i el pànic s’apodera de la població. A baix, al
soterrani, els secrets i desconfiances entre els tres fan que el més perillós no sigui el que
queda a fora.
Es fa fosc
Dramatúrgia i direcció de Jordi Centelles
Amb Laia Alsina i Riera, Oriol Casals i Gemma Deusedas
Obra estrenada la temporada 15/16

ESTAT DECEPCIÓ
de Carla Torres
Nit d’aldarulls al centre de la ciutat. Dues detingudes. Una d’elles emparentada amb una figura
rellevant del poder judicial. L’altra, no. Una sortirà ràpidament de l’ensurt i veurà com
s’esborren els rastres de la seva presència al lloc dels fets. L’altra, no.
La lluita de dues forces: la defensa dels ideals versus les obligacions a què ens lliguen
determinats pactes. Un pols que acabarà explotant a la cara de tots els implicats i potser
també a la dels espectadors.
Estat Decepció
Dramatúrgia i direcció de  Carla Torres.
Ajudantia de direcció: Minerva Prat
Amb Pepo Blasco, Xavi Gardés, Clara Manyós, Eu Manzanares i Ruth Talavera
Obra estrenada la temporada 18/19
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