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Mercè Arànega, fan tot un homenatge a la di-
funta amb la mateixa intel·ligència i intensi-
tat, posant a escena un text d’un autor que
sap retratar perfectament la buidor de les do-
nes madures, que reivindiquen el seu espai
íntim de dret a la vida, a la llibertat, a prendre
les decisions. Però que, alhora, se saben em-
mordassades per l’amor. Aquest text el van
triar i Anglès va signar com a ajudant de di-
recció. La seva malaltia no li va permetre
aquest consol. En aquella comunió de les
dues actrius, probablement Anglès hauria fet
el paper de fràgil, de dona traïda. I Güell, la de
dona que mata els mals records amb cinisme.
Ara, és Güell la que substitueix el rol de la se-
va excompanya. La vida és un glop amarg que
ens rebel·la, inútilment, de la mort. ❋

L’ALÈ DE LA VIDA
David Hare

Adaptació: 
Mònica Bofill
i Magda Puyo
Direcció: 
Magda Puyo
Intèrprets: 
Mercè Arànega i Anna
Güell

Dies i lloc: Diumenge 1
de febrer (fins al 7 de
març) a la Sala
Muntaner de Barcelona.

Dels menjadors al teatre
 vegades, els miracles es produeixen. O la poma cau per pura

gravetat. Fa més de dos anys que Estel Solé va emprendre
l’aventura d’escriure una comèdia per poder debutar en un tea-
tre. Les tres portes on van trucar no se li van obrir. Van experi-
mentar fent-ho pels menjadors de cases. Va ser un èxit: 70 tro-
bades en un any. Ara, després d’haver-ho provat puntualment
en sales (i també en castellà per l’Amèrica Llatina), entren en
un teatre. Seran a la Sala 2 del Capitol. La trama parla d’una
festa sorpresa per a una amiga que acaba de sortir de l’hospital.
Tot, aparentment, molt guais però amb una notable amargor
com a clau de conflicte. Denuncia que, els mig amics poden ser
menys de fiar que els animals de companyia.

ANIMALS DE COMPANYIA
Estel Solé
Intèrprets: Jacob Torres, Martina Tresserra, Mercè Martínez, Míriam
Tortosa i Edu Buch
Lloc i dia: Al Club Capitol, Sala 2. No té data de sortida

Guillem Albà sense empatia i amb poesia
uillem Albà (nooo, no és família del Toni Albà tot i que tam-

bé viu a Vilanova i la Geltrú) és un showman. Ho ha demostrat
amb els músics de l’Always Drinking Marching Band. O amb
l’actual Marabunta. Però, al 2012, va voler provar de projectar
el seu jo més emocional i menys còmic. El resultat és Trau, un
espectacle que respira l’absurditat poètica de Michael Ende.
Des d’una honestedat i fragilitat generosa. És el moment dra-
màtic del clown. És molt tendre.

TRAU
Guillem Albà
Intèrprets: Guillem Albà i Blai Rodríguez
Lloc i dies: Tots els dimarts de febrer al Lliure de Gràcia

Deliris que van de la pintura a l’escena
s pot traspassar un quadre del Bosch a l’escena? Ho ha fet

Aracaladanza (Pequeños paraísos, 2006) transmetent emo-
cions. També La Calòrica, amb un experiment (premi Adrià
Gual 2012) que agafa els personatges pintats pel Bosch (en una
nau que s’enfronta a l’abisme, embogida, amb els valors morals
naufragant per moments). L’obra es va poder veure, molt pun-
tualment, al Grec del 2013. Un muntatge que juga a reproduir
imatges del Bosch i del seu imaginari alhora que despulla
aquests personatges, portats al límit. Molt interessant.

LA NAU DELS BOJOS
La Calòrica
Autor: Joan Yago
Direcció: Israel Solà
Intèrprets: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius,
Júlia Truyol
Lloc i dia: Fins al 22 de febrer a La Seca, de dimecres a diumenge
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AGENDA D’AUTOR J.B.

FAMILIMIRÓ
Fundació Miró

om cada any, la
Fundació Joan Miró
obre les seves portes
amb motiu de les
festes de Santa Eu-
làlia. Enguany dina-
mitzarà la jornada
del diumenge de fe-
brer un espectacle
familiar de circ diri-
git i produït per
l’Ateneu Popular 9
Barris.
Lloc i dia: Fundació
Miró. Dues sessions: a
les 10 del matí i a les
12 del migdia.

C

Mals companys de viatge. Treball meritori, novament, de La
Calòrica, que ara es reposa a La Seca. ESTUDI CARMEL

l’àtic, un espai que fa dos anys que gestiona la
sala. També es convida que les companyies
s’aventurin en accions per al teatre familiar.
És el cas d’Infants terribles, el segell familiar
de la Cia. de Teatre Estable de la Casa Real. 
Uns personatges vinculats al món de l’escena
i la invitació que tothom participi a La fàbri-
ca de les històries. Tant, que són els mateixos
espectadors els que trien els temes. Tot és
possible si hi ha ganes de revolucionar. Com
ara reproduir la conversa de la parlamentària
del PP Alícia Sánchez-Camacho a la Camar-
ga a Camargate. O fer conya de la feina de
merda, d’un grup imprevisible com és La Ca-
lòrica. Que tremolin els fonaments! ❋

Impacte. Projecte
Nisu promet
desinhibició amb
perruques a la seva
versió sobre
l’adolescència,
inspirant-se en l’abans
Hannah Montana.
NISU




