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Dissabte 11 de maig de 2019

Teatre

"Ovelles"

Flyhard Produccions SL

“—De tots els animals de granja que podíem heretar, les ovelles són les que més em
molen.

—Sí, són com abraçables.”

El Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans de Barcelona, es troben per decidir què fer
amb una insòlita herència. Però aviat s’adonaran que el que semblava un regal
caigut del cel pot capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides que no els satisfan,
s’enfrontaran a una decisió que posarà a prova la seva relació de germans. Al cap i a
la fi, qui està disposat a renunciar a res per un ramat d’ovelles?

Ovelles reflexiona, en clau d’humor, sobre la frustració d’una generació marcada
per la crisi. Sobre com fer front a la decepció i sobre la necessitat permanent de
reinventar-nos. Perquè, realment, voler és poder?

Dramatúrgia i direcció

Carmen Marfà i Yago Alonso

Repartiment

Biel Duran

Albert Triola

Sara Espígul

Escenografia

Elisenda Pérez

Vestuari

Carlotaoms

Direcció tècnica gira

Fernando Portillo
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Producció executiva

Sergio Matamala

Clara Cols

Roser Blanch

Durada aprox.

75 min

CRÍTIQUES

“Els tres actors fan els seus personatges amb  una naturalitat desbordant.”

Imma Fernández (El Periódico)

“El text funciona àgilment amb apunts d’humor ben treballats des de la direcció i
des de l’exquisida interpretació, amb uns personatges tendrament definits.”

Santi Fondevila (Ara)

 

Horari | dues sessions: 18 h i 20.30 h (entrades exhaurides a la 2a sessió)

Preu | 15 €; 12 € menors 25 anys, majors 65 anys o per compra anticipada a través
www.auditoricastellar.cat. 10 €/entrada a partir de 10 entrades.

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música gener-maig 2019
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