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Escenaris d’Entrada

Els cinc actors de la companyia
La Mandanga es van inspirar en el
procés de creació dels directors i
dramaturgs Alfredo Sanzol i Rafael
Spregelbund. Alguns d’ells hi ha-
vien treballat en diferents cursos de
l’Obrador de la Sala Beckett i la fór-
mula els va semblar perfecta per al
que volien fer. Així, durant dos
mesos, van fer els assajos d’una
obra que encara no estava escrita
i de la qual no sabien ni l’argument,
ni els personatges, ni el final. D’a-
questes trobades, a partir de les im-

provisacions, en va sorgir molt
material i cada actor, més o menys
conscientment, va trobar un per-
sonatge. En aquest punt del procés,
Estel Solé, una de les actrius, va co-
mençar a escriure l’obra. Així va
sorgir Animals de companyia, que
parla de l’amistat, sobre com ens
comportem davant els altres i què
amaguem, sobre el valor de la sin-
ceritat i de la necessitat de viure
amagat darrere certes mentides
quan ens sentim insegurs.

Si la història de la creació d’A-
nimals de companyia és curiosa, la
seva posada en escena també va
ser una aventura. Després de pre-
sentar el text en tres sales sense re-
bre resposta positiva, el novembre
del 2013 van decidir estrenar l’obra
a casa de la dissenyadora d’inte-
riors Bàrbara Aurell, amb la filo-
sofia d’apropar el teatre al públic
d’una manera ben diferent i més

propera que mai. Amb la voluntat
de combatre la precària situació
cultural, actuen sota el lema: «Si la
gent no va al teatre, portem el tea-
tre a casa la gent». Des d’aleshores
diferents persones han acollit Ani-
mals de companyia a casa seva, en-
tre les quals la periodista  i direc-
tora Elisenda Roca i l’actriu Nau-
sicaa Bonnín. A l’obra, quatre
amics esperen, amb un sopar sor-
presa, una altra amiga que torna a
casa després d’un ingrés en un psi-
quiàtric. Així, només cal un men-
jador: una taula i cinc cadires. Tot
i així, Animals de companyia, que
ha rebut bones crítiques, també
s’ha representat en sales barcelo-
nines. Per exemple, del 12 al 15 de
desembre van fer parada a la Nau
Ivanow; i del 28 de març al 13 d’a-

bril va fer estada a Columbus Bar-
celona. Però estan de gira perma-
nent per Catalunya, buscant-se
l’escenari de casa en casa. Demà,
serà el del Voilà! Cafè-teatre.

Les cares d’Animals de compa-
nyia no són del tot desconegudes,
tres del cinc intèrprets han inter-
vingut en la sèrie de sobretaula La
Riera: la mateixa Estel Solé, Edu
Buch i Miriam Tortosa. I també cal
esmentar la directora, Marilia Sam-
per, que entre les seves darreres in-
tervencions també té Treballs d’a-
mor perduts, de la companyia Pàr-
king Shakespeare (amb els man-
resans Pep Garcia-Pascual, Carles
Gilabert i Mireia Cirera), i Si exis-
teix, encara no ho he trobat, a la
Sala Becket (també amb Gilabert
de protagonista). 

REDACCIÓ | MANRESA

Animals 
que busquen
companyia
allà on sigui

La companyia La Mandanga escenifica a
Manresa una obra sobre l’amistat, que tant
interpreta en sales com en cases particulars



L’OBRA

Lloc: Voilà! Cafè Teatre!. Carrer de Cós, 74.
Manresa. Dia i hora: dissabte, a les 20 h.
Direcció: Marilia Samper. Dramatúrgia:
Estel Solé. Intèrprets: Eduard Buch, Miriam
Tortosa, Martina Tresserra, Jordi Vaqué i Estel
Solé. Entrades: 15 euros. 

«Animals de companyia»

Teatre

Els intèrprets Martina Tresserra, Edu Buch i Miriam Tortosa, drets; i Estel Solé i Jordi Vaqué, asseguts

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: El Konvent. Cal Rosal.
�DIA: dissabte, a les 13.30.
� ENTRADES: gratuït. Radioac-
tive Kids oferirà demà un concert
de psychobilly. La formació ala-
cantina fusiona el rockabilly amb
altres estils com la new wave, el
pop dels 80 i el punk. Radioactive
Kids actuaran al Konvent en una
de les últimes parades abans
d’emprendre una gira que els durà
pels Estats Units i el Japó. El quar-
tet està integrat per Richard Sevi-
lla (contrabaix), Josman (guitarra),
Gustavo Luna (bateria) i Gerardo
Garcia (veu). REDACCIÓ

ROCKABILLLY
AL KONVENT 

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: Sala Stroika. Av. dels Dolors,
17. Manresa. �DIA: dissabte, a les
21.30 h. � ENTRADA: 13 euros (anti-
cipades, 10 euros a www.stroika.cat
i a Solans, Sibelius, Ítaca i Cal Manel). 
La banda berguedana Brams pre-

sentarà demà el seu darrer treball dis-
cogràfics, Anem tancant les portes a la
por, en un concert a la Stroika en què
també participaran Crònics i Aliens in
my room. La formació que lidera Fran-
cesc Ribera, Titot, també actua avui al
poliesportiu de Bellver de Cerdanya, a
partir de les 23 h. REDACCIÓ

BRAMS ACTUA AL
CONCERT PER LA
INDEPENDÈNCIA

ARXIU/DAMIÀ VICENS

El Voilà! Cafè-teatre de Man-
resa celebra cinc anys amb

cinc dies d’actuacions especials. Ja
han passat per l’escenari Cesk Frei-
xas i Beth. Avui hi haurà Dani Fla-
co, que torna a un local que li és
ben conegut amb el disc Versos y
madera; demà serà el torn d’un ha-
bitual, Litus; i la programació es
clourà diumenge amb Elena Gadel,
que presenta el seu segon treball,
Delicades. La música és ben pre-
sent al Voilà!, però també s’hi cuida
el teatre i els impulsors ho demos-
tren amb Animals de companyia.
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Música i teatre pels
cinc anys de Voilà!

� LLOC: Cobert de Cal Cases Nou. Fonollosa. � DIES: avui i dissabte, a les 22 h; diumenge, a les 21 h. Cal fer
reserva d’entrades al telèfon 669 74 39 95. Places limitades a 42 espectadors. El Grup de Teatre Falta-
gent de Fonollosa ofereix aquest cap de setmana les tres darreres funcions de l’adaptació escènica de la novel·la Pe-
dra de tartera, de l’escriptora Maria Barbal. La història de Conxa en un poble del Pallars durant les sis primeres dèca-
des del segle XX es representa en un petit cobert rural de pedra, amb el públic molt a prop de l’acció. REDACCIÓ

«PEDRA DE TARTERA» A FONOLLOSA
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