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Àlex Rigola munta al teatre Villarroel la versió catalana de
‘Marits i mullers’ deWoody Allen després de triomfar aMadrid

Laberint deparelles

LA VILLARROEL

Andreu Benito, SandraMonclús,Mònica Glaenzel i Joan Carreras aMarits i mullers

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Va arrasar amb el
muntatge a Madrid i
ara per fi el presenta
a Barcelona. A co

mençaments del 2013, Àlex Ri
gola va adaptar i va dirigir al te
atreLaAbadía deMadrid la po
pular i molt autobiogràfica
comèdia de Woody Allen Ma-
rits i mullers, una brillant i di
vertida anàlisi de la complexi
tat de les relacions de parella.
L’èxit de crítica i públic va ser
rotund i el muntatge va tornar
almateixescenari la temporada
següent.L’obra, ambIsraelEle
jalde, Elisabet Gelabert i Luis
Bermejo, va estar de gira per
Espanya i va arribar a Amèrica
Llatina, però finalment no va
aterrar aBarcelona.Rigola creu
que podien haver vingut uns
quants dies, però no fer tempo
rada a causa del cost que hauri
en suposat hotels i dietes per a
sis actors. Així que, diu, la idea
era refer el muntatge a la capi
tal catalana, i per fi ha arribat
l’hora: demà s’estrena oficial
ment al teatre VillarroelMarits
i mullers, protagonitzada ara
perAndreuBenito, JoanCarre
ras, Mar Ulldemolins, Sandra
Monclús, Lluís Villanueva i
Mònica Glaenzel.
Sis actors que Àlex Rigola fu

siona gairebé amb el públic: de
fet, unapetitapartdels especta
dors estarà asseguda al quadri
làter de sofàs en el qual té lloc
l’acció, i a algun fins i tot li caurà
algun discurs d’unes parelles
una mica alterades: a l’obra,
l’Andreu, escriptor i professor
de literatura, i la seva dona , la
Mònica, que treballa en una re
vista d’art, estan més que sor
presos perquè els seus millors
amics, la Sandra i en Joan, una

parella que és aparentment
perfecta, hagi decidit separar
se. De fet, aquesta separació se
rà el punt de partida per qüesti
onar la solidesa de la seva prò
pia relació.
I tot succeirà molt a prop del

públic i amb els sofàs com a
protagonistes.D’una banda, Ri
gola recorda que a la pel∙lícula
Woody Allen feia servir la cà
mera com a psicoterapeuta: els
personatges li explicaven di
rectament els seus problemes.
Aquí, sense càmeres, els actors

utilitzen amb aquest objectiu
els espectadors.Quantals sofàs,
recorda Rigola, són l’espai que
defineixmés el món de la pare
lla, on les parelles aprofiten per
parlar, per descansar, compar
tir, veure pel∙lícules junts o fins
i tot veure la televisió com a
mitjà d’incomunicació.
L’obra, assenyala, “ens recor

dasituacionsquea totsensque
den pròximes. Les relacions de
parella no són fàcils. A tots ens
han venut de petits una història
de què és l’amor i després nos
altres descobrim què és i anem
adaptantnos a la vida de pare
lla, decidim com sobreviure en
aquesta selva. Els contes, Walt
Disney, la literatura, el cinema,
ens parlen del primer moment
de l’enamorament, i semblaque
tot continuï després igual, però
després veiem com actua el pas
del temps a la parella i com tot
el que ens imaginàvem era una
altra cosa”. En aquest sentit,
conclou, “Woody Allen, en un
moment de conflicte personal
posaenescena totes lespossibi
litats del món de la parella, en
amoraments, desenamora
ments, divorcis, relacions entre
joves i gent molt més madura, i
extreu com a conclusió que
potser estemdemanantmassa a
això i que potser és millor que
ens ho prenguem ambmés cal
ma i anem tirant”.!

“Allenconclouque
potseresperemmassa
delesrelacionsde
parella iqueaniria
millorméscalma”

De ‘Marits imullers’ a ‘El público’ de Lorca
!ÀlexRigolaestrenademà
Marits imullers,peròben
aviat téundesafiamentmolt
mésgran:el28d’octubre
estrenaal teatreLaAbadía
deMadrid lasevaparticular
visiód’unaobramíticade
FedericoGarcíaLorca:El
público, unapeçaquenova
veure la llumenunescenari
finsalsanysvuitanta,quan
finalments’hivaatrevir
LluísPasqual.Unaobra
complexasobreel teatre i la

sevacapacitatper transfor
marnosqueestarà finsal29
denovembreaLaAbadía i
queel 17dedesembreater
raràa laSalaGrandelTeatre
NacionaldeCatalunya,on
estarà finsal3degener.
Entreels seusprotagonistes
es trobenPepTosar,Nao
Albet,PauRoca i IreneMa
estro, iRigolaexplicaque
encaraquenomésdurauna
hora, la feinaprèviaambla
simbologia lorquianaperquè

aquestaarribia tothomés
enorme.LaAbadíaésundels
coproductorsde l’actual
muntatgedeMarits imu
llers juntamentamblacom
panyiadeRigola iLaVillar
roel i, seguint lasevaestreta
relacióambel teatrecatalà,
LaAbadíaprogramaaquest
anydesdeLiberto,deGem
maBrió,aSólosonmujeres,
dirigitperCarmePortaceli, i
l’Invernadero,deHarold
Pinter,dirigitperMarioGas.

• 2x1 en l’entrada
• 20%dedte. en l’entrada
Passa un dia divertit i emocionant en família!

• Taller gratuït de cuina saludable amb cocotes
21/09 a Cookiteca Santaló, de 19:30 h a 21 h, 22/09 a Cookiteca St. Cugat,
de 19:30 h a 21 h, 29/09 Cookiteca Sarrià, de 19:30 h a 21 h

COOKITECA

www.cookiteca.com
Reserves al tel. 93 200 41 22

• 25%de dte. en els cursos d’idiomes
Idiomes: anglès, alemany, francès, italià, japonès, neerlandès, persa, portuguès,
rus, suec, xinès, àrab, danès, finès, grec, hebreu, noruec i polonès.

• 15% de dte. en alguns espectacles del Festival
Temporada Alta, del 2 d’octubre al 8 de desembre

Festival d’arts escèniques a les ciutats de Girona i Salt.

ESCOLA D’IDIOMES MODERNS
DE LA UB

www.eim.ub.edu

www.temporada-alta.net
Tel. 972 402 004
Pati del Teatre, 2, Salt

www.zoobarcelona.cat
Tel. 902 45 75 45
Parc de la Ciutadella, s/n, Barcelona

25Dte.

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

ZOO DE BARCELONA

15

2x1

Dte.

Gratis

CLUB SUBSCRIPTORS

Avantatges exclusius. Porta sempre la teva targeta de Subscriptor.
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Truca al 902 53 53 00
Encara no ets Subscriptor? Tenim una oferta per a tu!


