UNA COMÈDIA DEMOLIDORA DE LA CALÒRICA

Multipremiada i satírica, Fairfly qüestiona l’emprenedoria al
Teatre de Salt
L’obra es presenta aquest divendres amb l’aval de dos Premis Max, dos
Premis Butaca i un Premi de la Crítica

Salt 27/03/19 – Després que la seva empresa comuniqui l’obertura d’un ERO, quatre
treballadors es replantegen el seu futur. Cal lluitar per mantenir aquesta feina? O podrien
desempolsar aquella idea fantàstica i definitiva que van tenir uns anys enrere? Avivats pels
eslògans entusiastes de la “cultura de l’emprenedor”, els quatre s’embranquen en un
projecte nou. No serà precisament un camí de roses.
Aquest és el punt de partida de Fairfly, que el proper divendres 29 de març a les 21 h es
presenta al Teatre de Salt. Sota la direcció d’Israel Solà i la dramatúrgia de Joan Yago,
aquesta comèdia satírica arriba amb un gran èxit de públic al Temporada Alta 2018 i amb
molts guardons sota el braç: dos Premis Max, dos Premis Butaca i un Premi de la Crítica al
millor espectacle de petit format.
Força avesada a la mescla d’humor i reflexió política, la companyia La Calòrica vol
dinamitar una idea molt contemporània: el mite de l’emprenedor, el que tot ho pot i tot
ho aguanta. Per abordar la bombolla de les start-ups, la companyia presenta una obra
irònica i demolidora que il·lumina els racons menys amables d’aquesta empresa. El quartet
format per Queralt Casasayas, Xavier Francés, Aitor Galisteo-Rocher i Vanessa Segura
protagonitza una sàtira sobre l’obsessió per l’èxit, l’individualisme exacerbat, el do it
yourself, la falsa idea que som amos i senyors del nostre destí o els mites del capitalisme.
Una obra que qüestiona el sistema neoliberal i els seus missatges des d’un humor càustic,
intel·ligent i incisiu, ple de missatge.
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