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aspres rèpliques de les ger-
manes i els àgils monòlegs
de la morta no acaba de llis-
car amb fluïdesa en la posa-
da en escena de Pep Pla,
malgrat algunes imatges
ben resoltes. Güell es carac-
teritza amb mocador al cap,
aferrada a una catifa i amb
la dolorosa i amarga irritació
que provoca la pèrdua. An-
glès confegeix el seu espai
teclejant un ordinador, gar-
gotejant un quadern, inca-
paç d’escriure, tenallada per
la mala consciència d’haver

deixat el país i gairebé obli-
dat l’idioma matern. Un text
reflexiu, controvertit i poètic
que requereix el clima dens i
intens del muntatge.

*
Jocs de paciència, D’ABLA
FARHOUD. DIR.: PEP PLA. ESPAI
BROSSA, 21 DE DESEMBRE.

L’
autora de Jocs de pa-
ciència ha viscut en
pell pròpia les tensi-

ons que es dibuixen a l’obra
entre dues germanes que
escenifiquen l’antagonisme
irreversible entre qui pateix
la guerra i qui l’observa de
lluny a través dels mitjans.
Es retroben a l’exili, quan la
carnisseria ha delmat la fa-
mília i ha destruït el país
d’origen i els diàlegs entre
ambdues fan saltar espur-
nes. Anna Güell encarna
amb duresa la mare que ha
perdut la filla en un bom-
bardeig i que ha fugit al país
occidental on abans de la
guerra va marxar la germa-
na escriptora, un personat-
ge dubitatiu i incòmode
(Mercè Anglès) en el qual
s’entreveuen les preocupa-
cions d’Abla Farhoud, liba-
nesa que es va exiliar al
Quebec als anys 50. Enmig
les dues postures aparent-
ment irreconciliables, va-
guereja el fantasma de la
noia morta, tota frescor i ri-
alla en la lluminosa inter-
pretació de Mar Ulldemo-
lins. L’ajustament entre les
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La soprano Ainhoa Arteta i
el tenor Jaume Aragall actu-
aran el pròxim 20 de gener
al Teatre Auditori de Sant
Cugat en un concert home-
natge a la desapareguda Vic-
tòria dels Àngels, una artis-
ta molt vinculada a la ciutat,
d’on l’Escola Municipal de
Música porta el seu nom i a
la qual va cedir un dels seus
pianos. El concert forma
part de la nova programació
de l’auditori que omplirà el
segon tram de la temporada
amb 35 espectacles de tea-
tre, música i dansa.

En la nova programació,
fins ara trimestral i per pri-
mer cop semestral, també
hi haurà el cicle de Música
de Cambra, la programació
familiar de la Xarxa i quatre
concerts de la Simfònica de
Sant Cugat, a més de les ac-
tuacions de les companyies
de dansa residents a la ciu-
tat, Color Dansa i Nats Nus,
i la Compañía Nacional de
Nacho Duato.

Els programadors han
tornat a apostar per la vari-
etat dels espectacles per ar-
ribar al màxim nombre d’es-
pectadors, tal com van des-
tacar els seus responsables.
Els concerts tindran un
paper destacat amb les ac-
tuacions de Presuntos Im-
plicados, Rosana, Paco Ibá-
ñez, Ismael Serrano i Joan
Manuel Serrat.

De teatre hi ha progra-
mats deu espectacles, amb
produccions del Teatre Na-
cional com Uuuuuh!, i del
Lliure, com Ricard 3r.
També hi ha propostes com
La cabra, amb Josep Maria
Pou, i Les mil i una nits de
Comediants.

El teatre de Sant Cugat
acollirà la preestrena de
l’últim text de Jordi Galce-

ran, Carnaval, dirigit per
Sergi Belbel, i el teatre més
compromès de Glòria Rog-
noni, Seduïts pel dubte? El
teatre musical estarà repre-
sentat amb Paradís i el món
de la màgia per Juan Tama-
riz. Dins la programació
musical hi ha previstos
onze espectacles amb pre-
ferència per a les orquestres
i entitats locals. ■

La soprano Ainhoa Arteta homenatjarà Victòria dels Àngels ■ JUAN HERRERO / EFE


