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El teatre és una febre de difícil cu-
ra. Costa trobar una medicina que 
l’alleugi. Que l’hi preguntin a Mar 
Monegal, una jove intèrpret que al 
desembre va penjar la bata blanca 
i el sou fix d’infermera d’urgències 
a l’Hospital del Mar per dedicar-se 
a l’escena, feina que compagina per 
arrodonir els ingressos amb classes 
de teatre i de coaching.
 «M’encanta la infermeria, però ja 
no podia compaginar-ho amb el te-
atre», explica Mar Monegal, que viu 
el seu baptisme gran com a intèrpret 
amb Alícia ja no viu aquí, un projecte 
que va néixer com un work in progress 
de set alumnes de l’escola teatral Eò-
lia. De la mà de Pablo Ley –drama-
turg– i Josep Galindo –dramaturg i 
director– ha agafat volada com un 
altre exercici en el seu abordatge 
a la memòria històrica. En aquest 
cas, com a retrat de la dona durant 
el franquisme. Una recreació amb 

Barcelona (1980) 3 És una de les set ac-
trius d’Alícia ja no viu aquí, una mirada a 
la dona en el franquisme 3 Aquest puzle 
de textos i música s’estrena avui i es po-
drà veure tot el mes al Tantarantana.
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cançons en què les intèrprets no no-
més s’han limitat, com sol ser habi-
tual, a aprendre’s el seu text.
 «Primer vam fer una reunió per 
començar a recollir informació i 
material. Es tractava de mirar pel-
lícules, buscar vestits i objectes an-
tics, parlar amb les nostres mares i 
àvies... És una història recent de les 
nostres famílies en què totes hem 
acabat entenent millor les nostres 
àvies», afirma.
 Entre setembre i desembre del 
2008 van arribar els primers assajos, 

de manera fragmentada, de textos i 
cançons quan l’obra encara estava 
per fer. Va ser l’any següent quan ja 
va agafar forma i es va estrenar amb 
èxit al Temporada Alta de Girona/
Salt. «L’obra està feta de pinzellades 
d’aquell món que era un fals país de 
les meravelles: la nena jugant amb 
la Mariquita Pérez, l’escola de mon-
ges, les confessions, Elena Francis... 
O cançons com Un rayo de sol o el La, 
la, la en la versió catalana de Serrat».

Escriptora premiada

Amb la mateixa passió que parla 
d’aquesta Alícia, Mar Monegal es re-
fereix a la seva faceta d’autora, que 
ha alternat amb la interpretació, en 
què es va iniciar de manera amateur 
durant una temporada a Itàlia. Es-
criure és un altre dels seus hobbys i si 
primer el va focalitzar cap a la nar-
rativa, va ser durant la seva etapa 
d’estudiant a Eòlia quan va provar 
amb el teatre. «Vaig fer Sushi durant 
el meu embaràs [és mare d’una nena 
de 2 anys], quan vaig estar un temps 
de baixa», recorda.
 Amb aquesta comèdia va gua-
nyar el premi de teatre Ramon Vi-
nyes el 2008 i un accèssit del Romea 
el mateix any. «Parla de la família a 
través de l’alimentació. La vaig anar 
fent pensant que es representaria i 
fins i tot em vaig reservar un paper 
per a mi», diu. Escriure li agrada tant 
que ja té «una altra comèdia prepa-
rada». Però, ¿d’on treu el temps? H

33 Mar Monegal, castigada durant una escena d’‘Alícia ja no viu aquí’.
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L’actriu d’‘Alícia ja  
no viu aquí’ va deixar  
al desembre la seva 
feina a l’Hospital del Mar

Els musicals de petit format 
s’han fet un lloc definitivament 
a la cartellera teatral barceloni-
na. Aquesta mateixa setmana, 
l’Almeria Teatre i el Teatre del Ra-
val consoliden la tendència amb 
l’estrena de Pegados i Retratades, 
respectivament.
 La sala de Gràcia ofereix en el 
seu segon horari (22.30) una peça 
delirant amb text de Ferran Gon-
zález, i lletres i música d’Alícia 
Serrat i del mateix González. 
També interpreten, amb Gemma 
Martínez i Joan Miquel Pérez, la 
història de dos joves que van a un 
hospital perquè no poden desen-
ganxar-se després de fer l’amor. 
La infermera i un pianista/doctor 
completen el quadro d’una obra 
dirigida per Víctor Conde.
 Al Raval, Albert Olivas dirigeix 
Retratades, un recorregut per les 
vivències de les sis cantants de la 
companyia Les Sixters, acompa-
nyat de cançons que van des del 
Mediterráneo de Serrat fins a l’Hi-
jo de la Luna de Mecano, passant 
per Rossinyol, un clàssic de la can-
çó popular catalana. H

TENDÈNCIA

‘Pegados’ i 
‘Retratades’ 
apugen la quota 
de musicals
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