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El primer contacte de la periodista i escriptora Síl-
via Soler amb Maria Àngels Anglada (1930-1999) 
va ser la lectura de Sandàlies d’escuma. Va que-
dar tan fascinada amb la novel·la, publicada el 
1985, que no va dubtar explicar-li què li havia 
semblat. Aleshores Soler era una jove de Figue-
res que tenia clar que volia escriure: “Ella, bona 
amiga de la meva mare, una dona de posat benè-
vol, amb una veu molt prima i el somriure sem-
pre a punt, va acceptar amb timidesa el meu en-
tusiasme per aquella novel·la que m’havia fet co-
nèixer la vida quotidiana de la Grècia clàssica”, ex-
plica l’escriptora. De fet, un cop fascinada per 
aquesta història, va viatjar diverses vegades a 
Itàlia i a Grècia com a gran admiradora de la seva 
cultura. Després va llegir més novel·les d’Angla-
da que deixaven entreveure moltes de les carac-
terístiques de la seva personalitat: “els records 
de la infantesa a Vic” a No em dic Laura i el seu 
“apassionat amor per la música” a Viola d’amo-
re, així com la “corprenedora” història d’El violí 
d’Auschwitz. Després de publicar el llibre de poe-
mes Díptic amb 42 anys, Les closes va ser l’obra 
que va introduir Anglada al món de la narrativa de 
manera triomfal, ja que va guanyar el premi Josep 
Pla de narrativa l’any 1978. Tot i que va néixer a 
Vic, Maria Àngels Anglada va viure i va morir a la 
ciutat de Figueres i, precisament, Les closes és un 
homenatge a aquest últim paisatge de l’autora, 
on passava els estius a la casa de Vilamacolum del 
seu marit, Pere Geli. L’autora va investigar els fets 
que hi van succeir cent anys abans i va escriure “la 
història de la besàvia Dolors, acusada d’haver 
col·laborat en l’assassinat del seu home”, explica 
Soler. A Les closes, que combina la primera per-
sona i la utilització de documents escrits com a su-
port dels fets, Anglada “proclama el seu amor” per 
l’Empordà i explica l’“angoixa” que sentia en veu-
re’l amenaçat. 
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La Seca reforça el seu 
compromís amb els autors joves

La nòmina dels creadors que pas-
saran per La Seca en els pròxims 
mesos inclou dos veterans de l’esce-
na catalana i del País Valencià: Paco 
Zarzoso, el còmplice de la drama-
turga Lluïsa Cunillé a la Companyia 
Hongaresa de Teatre, presentarà 
Querencia. El coreògraf Cesc Gela-
bert presentarà un Tríptic format 
per coreografies datades entre el 
1982 i el 2013: Suite Santos, forma-
da per quatre peces amb música del 
compositor de Vinaròs; Domènech, 

consistent en 12 vídeos curts realit-
zats abans d’abandonar l’estudi on 
havia treballat durant dècades, i 
Cesc Gelabert interpreta Vicente Es-
cudero, creat l’any passat a propos-
ta de La Seca per presentar-lo al 
Barri Brossa 2013.  
 
Un combinat de poesia i música 
Una altra de les novetats d’aquesta 
temporada és el festival Alcools: po-
esia en concert, un cicle dirigit pel 
poeta i director de la revista Time 
Out Barcelona Andreu Gomila, en 
què la poesia, la música i el teatre es 
trobaran damunt l’escenari. Se ce-
lebrarà des del febrer a l’abril i hi 
participaran actors de primer nivell 
i músics de renom. Juntament amb 
els creadors consagrats, La Seca 
també acollirà obres d’autors emer-
gents com Ernesto Collado, que 
presentarà Montaldo (del 15 d’octu-
bre al 2 de novembre); Albert Arri-
bas, que hi desembarcarà amb Selec-
ció (del 18 de març al 5 d’abril de 
2015) i Àlex Serrano, amb A house in 
Asia, estrenat al Grec d’aquest any 

(del 13 al 24 de maig). 
Pel que fa als joves 
creadors, sis gra-

duats de l’Institut 
del Teatre treba-
llaran a La Seca 
durant dues 
setmanes te-
mes al voltant 

del llegat de Joan 
Brossa i en pre-

sentaran els resul-
tats al públic.es

El teatre organitzarà un festival de poesia i música, ‘Alcools’

La reproducció de la residència d’Ossama bin Laden que l’exèrcit nord-americà va fer servir per assajar l’atac i 
la que Kathryn Bigelow va crear per a La nit més fosca juguen un rol important a House in Asia. NACHO GÓMEZ

ARTS ESCÈNIQUES

La trajectòria de La Seca Espai 
Brossa va arrencar fa tres anys, i la 
nova temporada del teatre del car-
rer Flassaders és especialment re-
presentativa de les línies que s’hi 
han desenvolupat en les últimes 
temporades: des de l’atenció als jo-
ves dramaturgs i creadors fins als 
veterans del teatre i la dansa que hi 
han representat alguns dels s eus es-
pectacles. Hermann Bonnín, el di-
rector de La Seca, vol potenciar el 
paper del teatre dins el teixit de les 
Fàbriques de Creació de l’Ajunta-
ment de Barcelona. La temporada 
va arrencar dimarts amb l’estrena 
del monòleg de l’escriptora grega 
Lena Kitsopoulou M.A.R.I.L.U.L.A., 
protagonitzat per Mònica Glaenzel.  

Aquest any es reposaran a La Se-
ca quatre èxits de la passada tempo-
rada: Novecento, d’Alessandro Ba-
ricco i amb Pep Jové (del 17 de se-
tembre al 5 d’octubre); Lucrècia, de 
Joan Ramis i Ramis (del 18 de febrer 
al 15 de març de 2015); Acorar, de 
Toni Gomila (del 25 de febrer al 22 
de març), i La flauta màgica, de la 
companyia Dei Furbi (del 27 de 
maig al 21 de juny). A més d’aquest 
muntatge, Dei Furbi presentarà el 
nou espectacle que estrenaran al 
Teatre de Bescanó dins el festival 
Temporada Alta: Trilogia Mozart 
està basada en tres òperes de Mo-
zart i Da Ponte: Les noces de Fígaro, 
Don Giovanni i Così fan tutte. 
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La “ràbia lluminosa” 
d’una dona en crisi
“El text té una cosa que costa de 
trobar en l’escriptura contempo-
rània: ràbia, una ràbia lluminosa”, 
va dir Josep Maria Mestres, el di-
rector de  M.A.R.I.L.U.L.A, sobre 
l’escriptora grega Lena Kitsopou-
lou, autora del monòleg  protago-
nitzat per Mònica Glaenzel amb 
què va arrencar la temporada de 
La Seca. “L’obra –va afegir Mes-
tres– fa humor, tot i que tam-
bé hi ha dolor, d’una pulsió 
que està molt al carrer del 
nostre Primer Món”. La 
protagonista és una do-
na en crisi i víctima del 
desencís vital. Tot li 
sembla “semi”, va dir 
Mònica Glaenzel, que ha 
dedicat dos anys a tirar 
endavant aquesta “comèdia 
existencialista”.


