
El menjador de ca la Martha i el
George és una batalla campal. Es-
cenari de baralles regades d’alco-
hol i frustracions amb un matri-
moni que naufraga entre l’amor i
l’odi. Qui té por de Virginia Woolf?   
forma part de l’imaginari cine-
matogràfic d’una generació que es
va mossegar els llavis de tensió i ne-
guit veient el combat cruent i des-
pietat entre Elizabeth Taylor i Ri-
chard Burton. Des de fa uns mesos,
però, el text del dramaturg nord-
americà Edward Albee també s’ha
infiltrat en la memòria col·lectiva
dels espectadors que van passar
pel teatre Romea per admirar l’a-
daptació dirigida per Daniel Ve-
ronese i interpretada amb enorme
solvència per un quartet que lide-
ra un Pere Arquillué espectacular.

La gira de Qui té por de Virginia
Woolf? passarà demà a la nit per
Igualada amb l’èxit del Romea, on
es va estrenar el 21 d’octubre de
l’any passat, com a aval. George és
un professor universitari desenci-
sat de tot i la seva dona, Martha, la
filla del rector. Les seves disputes
se succeeixen sense interrupció
amb el rerefons de la frustració vi-
tal com a motor de l’animositat. Un
dissabte a la nit, el matrimoni rep
la visita d’una jove parella i el que

podria esdevenir una vetllada di-
vertida acaba com el rosari de
l’aurora entre retrets, insults, copes
de whisky i una bel·licositat extre-
ma. Les emocions estan a flor de
pell en una peça en què Albee re-
trata la crisi de la institució matri-
monial de principi dels anys 60.
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Emma Vilarasau i Pere Arquillué protagonitzen la versió catalana d’un clàssic del teatre que
va escriure el dramaturg nord-americà Edward Albee per certificar la crisi de la institució de la
parella, en un muntatge que es podrà veure demà a la nit al Teatre de l’Ateneu d’Igualada



Un matrimoni en ruïnes
Qui té por de Virginia Woolf?

L’ESPECTACLE

Teatre Municipal de l’Ateneu. Carrer Sant
Pau, 9. Igualada. Dia: dissabte, a les 22 h. 
Entrades: 18 euros. Tel-entrada i taquilla
(avui, de 19 a 21 h; dissabte, des de dues hores
abans de la funció). Anticipades: 15 euros.  
Autor: Edward Albee. Direcció: Daniel
Veronese. Intèrprets: Emma Vilarasau
(Martha), Pere Arquillué (George), Mireia Aixalà
(Honey) i Ivan Benet (Nick). 
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d’Entrada Teatre

� LLOC I DIA: Associació Cultural i Recreativa. Carrer Escoles, s/n. Fals. �DIA: diu-
menge, a les 18.30 h. �ENTRADES: 10 euros. �DURADA: 100 minuts. �DIRECCIÓ:
Lluís Calduch. � INTÈRPRETS: Esbart Ciutat Comtal. L’Associació Cultural i Recreati-
va de Fals està d’estrena. Aquest diumenge, l’entusiasta entitat bagenca ofereix la pri-
mera representació de la nova programació estable d’arts escèniques, que porta per
nom Espai A. Una iniciativa que es fa possible per la inclusió de l’associació en l’Espai A,
creat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, la conselleria
de Cultura de la Generalitat i diverses federacions de cultura popular per tal de dotar els
ateneus del país de la possibilitat d’acollir representacions de teatre, cant coral, esbart i
banda de qualitat. La funció inaugural anirà a càrrec de l’Esbart Ciutat Comtal del barri
de Sants de Barcelona, que oferirà l’espectacle Síntesi. En aquest muntatge, la formació
fa memòria dels seus cinquanta anys de vida  –va ser creada el 1959– i repassa diferents
danses que han construït el seu imaginari. Després d’aquesta funció, Fals acollirà dos
espectacles, ja en temps de primavera. Per al 25 de març hi ha prevista l’actuació d’Ac-
tea Cor Femení, una formació de dinous cantants, dirigida per Carles-Josep Comalada,
que va néixer el 1992 al Conservatori de Música de Barcelona. El 22 d’abril, el Foment
Cultural de Súria representarà la comèdia T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré, amb di-
recció d’Eduard Reguant. Les entrades de cada espectacle valen 10 euros. REDACCIÓ

FALS ESTRENA LA PROGRAMACIÓ
DE LA NOVA XARXA ESCÈNICA

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«SAFRÀ I SERAFÍ»
Diumenge, a les 17.30 h. La
companyia Txo Titelles represen-
tarà l’espectacle Safrà i Serafí
aquest diumenge en el marc de
Tempo, la programació d’especta-
cles familiars que organitza l’A-
juntament de Balsareny. L’obra
presenta dos ratolins que, mal-
grat ser veïns, no s’avenen gens
ni mica. Una circumstància que es
pot veure alterada per l’arribada
d’un ratot molt dolent que els vol
prendre el pèl. Safrà i Serafí és
una creació col·lectiva escrita per
Esther Cabacés, amb titelles de
Nartxi Azcargorta, música de Xa-
bier Labaien i manipulació a càr-
rec de Cabacés i Mireia Peña. Bal-
sareny (Sala El Sindicat). 6 eu-
ros (socis, 4 euros).

EL XARLATAN
Diumenge, a les 19.30 h. L’ac-
tor Quim Masferrer, de la com-
panyia Teatre de Guerrilla, porta
El Xarlatan a Cardona, dins els ac-
tes del Carnaval de la vila ducal.
En aquest espectacle  amb  for-
mat de monòleg, Masferrer paro-
dia els personatges que fan de la
xerrameca el seu mode de vida,
uns individus, però, que només
tenen paraules buides. Cardona
(teatre Els Catòlics). 15 euros
(12 euros avui de 16.30 a
18.30 h).

ARXIU/MARTA PICH

MÉS PROPOSTES

El personatge còmic i patètic
que va crear per al Primer

amor de Beckett, dirigit per Àlex Ollé
i Miquel Górriz, li va valer el Premi
Nacional de Cultura en la categoria
de teatre i el Premi Butaca al millor
actor, l’any passat. El dolent Claudi
de La Riera televisiva ha estat darre-
rament en els escenaris amb Copen-
haguen, dirigit per Ramon Simó, L’ar-
quitecte, amb Julio Manrique, Vida
privada i Soterrani, a càrrec de Xavier
Albertí, i Platonov, de Gerardo Vera.

<

PERE ARQUILLUÉ
VILADECAVALLS, 1967

EL PROTAGONISTA

Serà sempre més la Teresa de
la sèrie televisiva Ventdelplà,

però la seva trajectòria teatral és im-
mensa. Enguany repetirà al Teatre
Nacional el paper de l’amargada Bar-
bara Fordham a Agost, un dels grans
èxits de l’escena catalana dels dar-
rers anys, dirigit per Sergi Belbel. So-
bre els escenaris també se l’ha vist
recentment fent el paper de perio-
dista incisiva a l’obra Desclassificats,
escrita i dirigida per Pere Riera, i de
la qual s’està rodant un telefilm.
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EMMA VILARASAU
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 1959

LA PROTAGONISTA

Emma Vilarasau i Pere Arquillué, en una de les escenes de la tempestuosa relació marital

DAVID RUANO

Ivan Benet i Mireia Aixalà són
el jove matrimoni que visita
George i Martha una nit de
dissabte que es complica

L’obra es va estrenar la tardor
passada al teatre Romea de
Barcelona i actualment gira
per poblacions catalanes

TXO TITELLES


