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CIA L’EL·LIDA

DEL 17 DE
DESEMBRE AL
17 DE GENER
A la teva edat no es pot
ser veritablement
bella, però és obligatori
almenys ser escandalosament desitjable.

LA JOVE
ESPOSA
tantarantana.com

LA JOVE ESPOSA
A la teva edat no es pot ser veritablement bella, però és obligatori almenys ser escandalosament desitjable.
Segons l’acordat prèviament, la jove Esposa torna de l’Argentina i es presenta a casa de la
Família per casar-se amb el Fill. Però hi ha un petit contratemps: el Fill ha partit de viatge a
Anglaterra i ningú no sap amb exactitud quan tornarà. S’inicia així una llarga espera en una
vila italiana de principis de segle XX, una experiència iniciàtica en què l’Esposa tindrà
l’oportunitat d’anar coneixent en profunditat la peculiar Família del seu futur espòs: el Pare,
entestat a mantenir en ordre un món amb tendència al caos, malgrat la fragilitat del seu
cor; la Mare, la bellesa de la qual està en l’origen de grans secrets de la família; la Filla, la
discapacitat de la qual augmenta la seva voluntat de gaudir de l’existència; l’Oncle, sumit
en un somni del qual només desperta ocasionalment, i Modest, el majordom que és capaç,
amb els seus cops de tos i les advertències, d’assessorar l’Esposa per a moure’s dins
d’aquest excèntric món.
“La jove esposa” és l’adaptació teatral de la novel·la de l’autor italià Alessandro Baricco
(2015), amb el sabor agredolç propi de les seves obres i en la qual es combinen un evident
erotisme, divertides escenes de vida familiar, reflexions sobre l’art de viure i de morir i uns
personatges particulars que, des de l’excentricitat, apel·len a pors i dubtes de la condició
humana.
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Autoria

ALESSANDRO BARICCO

ESPECTACLE EN CATALÀ
DURADA 80’
HORARIS*
DIMECRES 20H
DIJOUS 20H
DIVENDRES 20H
DISSABTES 20H
DIUMENGES 18:30H
*No hi haurà funcions
els dies 24, 25 i 31 de
desembre i 1 de gener.

PREUS I
DESCOMPTES
PREU TAQUILLA: 21€
ENTRADA WEB: 15€
AMICS I AMIGUES DEL
TANTARANTANA: 12€
BUTACA JOVE: 12€
NOTA:
CONSULTEU LA RESTA DE DESCOMPTES
A LA NOSTRA PÀGINA WEB.

Dramatúrgia, direcció i traducció

IVAN PADILLA
Interpretació

BÀRBARA ROIG
FRANCESCA VADELL
LARA DÍEZ
DANI LEDESMA
RAMON BONVEHÍ
IVAN PADILLA
Música i espai sonor

CELS CAMPOS
Il·luminació

DANI GENER
Escenografia

MARC VALL

SEGUEIX-NOS

I TAMBÉ...
BILDERBERG

HEY, HERMANA!

ARTICULADO LIGERO

L'OSTRA 28
Del 8 al 31 de gener
Sala Àtic 22

EL EJE I EMERGÈNCIES
Del 20 de gener al 7 de febrer
Sala Baixos 22

ORIOL MORALES
Del 4 al 21 de febrer
Sala Àtic 22
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