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T TEATRE

Tant anar per la vida demo-
derneta i d’artista conceptual
més conceptual i més moder-
neta que cap altra, i aquí la te-
niu: amb 40 anys i ficada a les
golfes de la casa els pares, que
ara torna a ser casa seva per-
què no té enlloc més on anar a
viure. I encara gràcies que no
li ha tocat instal·lar-se en un
terrat obert a l’aire lliure!
Que, per cert, és on va néixer

aquesta comèdia que, d’alguna
manera, comparteix ADN amb
aquells altres molt dignes de
visita (l’obra s’ho val)Animals
de companyia situats, ara, al
Capitol: l’espectacle que arriba
a La Villarroel també va néi-
xer fa uns mesos a l’aixopluc
de domicilis particulars; en
aquest cas concret, movent-se
pels terrats de diversos edifi-
cis de Barcelona en els quals
veïns i espectadors convidats
compartien una estona de bon
teatre sovint guarnit amb es-
tupendes vistes de la ciutat.
I quan el temps no acompa-

nyava, tant les actrius com els
espectadors feien com el gat
de l’Anna (el personatge del
qual us estava parlant, i que la
notable autora reconeix haver
confeccionat mirant-se una
mica al mirall) i buscaven el
caliu d’un pis acollidor. Però,
tard o d’hora (potser és un sig-
ne d’aburgesament?), també
aquests espectacles nascuts
en espais de representació tan
poc convencional acaben tro-
bant una llar escènica pot-
ser sí que més convencional,
però tambémolt més ober-
ta, perquè pugui gaudir de la
proposta un públic més nom-
brós. Això sí: tant a l’aire lliure
com dins de les quatre parets
d’un teatre, l’Anna és molt se-
va; una dona de llengua ben
esmolada i un xic impertinent
que no tolera que ningú enva-
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Vanessa Segura, en companyia de l’inseparable gatet de l’Anna.

MARILIA SAMPER ES RIU UNAMICA D’ELLA MATEIXA AMB AQUESTA COMÈDIA PLENA D’UNS

‘PETITS MONSTRES’ D’ALLÒ MÉS QUOTIDIANS I D’UNES GERMANES FRATERNALMENT ENFRONTADES

L’art conceptual baixa del
terrat per tocar de peus a terra

na de l’Anna, ha decidit sepa-
rar-se del seu xicot, un vege-
tarià militant addicte al ioga.
I és clar: com que, al cap i a

la fi, totes dues són filles dels
mateixos pares, no se li ha
acudit res millor que buscar
refugi a les mateixes golfes on
s’ha atrinxerat l’Anna! Ja us
podeu imaginar la guerra que
s’entaularà per cada centíme-
tre quadrat d’aquesta residèn-
cia. I ja us podeu imaginar,
també, que d’aquest combat, a
més de moltes rialles, n’aflo-
raran moltes pors individuals
compartides en família, mol-
tes inseguretats sobre l’esde-
venidor i molts dubtes sobre
les decisions preses en el pas-
sat. Les relacions de llarga
durada –com, ara, les rela-
cions fraternals– acumulen
tanta i tanta pols!
Cosa que, de passada, em

serveix per donar-vos una
notícia formidable, si és que
us vau perdre les represen-
tacions a la FlyHard d’aquest
espectacle: La Villarroel
inaugura el cicle Off amb la
recuperació de La pols, una
obra de Llàtzer García en
què les relacions entre ger-
mans (tu què pensaries d’un
germà que oblida notificar la
mort del pare a la seva ger-
mana?) també hi tenen un pa-
per fonamental (DEL 4 AL 24/3.
DE 14-20 EUROS, DT. I DC., A LES
22.15H). Cert: potser la rela-
ció entre l’Anna i la Marta no
té un rerefons tan contami-
nat com els personatges de La
pols. Però també pot donar
molta canya, quan n’extreu el
suc l’autora de F3dra. Plea-
sure and Pain o Dos punkies i
una vespino. I us puc assegu-
rar que, posats a fer la guit-
za, l’Anna pot acabar sent tan
emprenyadora com el prota-
gonista existencialment her-
mètic de l’obra d’en Llàtzer.

eixi el seu espai privat. Ni que
sigui la seva germana!

Ja en tinc prou, de vegà!
Potser és perquè de tant en

tant li ve molt de gust un bon
entrecot poc fet, o perquè la
meditació transcendental
l’avorreix d’allò més, però el
cas és que la Marta, la germa-
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TEXT I DIR.: MARILIA SAMPER. INT.: VANESSA SEGURA, MARTA ARAN, MIREIA
PIFERRER, DAVID VERT, JORDI ANDÚJAR. DATES: DEL 4 AL 29/3. LLOC: LA
VILLARROEL. VILLARROEL, 87. METRO: URGELL (L1). TEL.: 934 511 234. PREU: 20-
24€. HORARI: DE DT. A DJ., 20.30H; DV., 21H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18H.
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