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Escenaris d’Entrada

Un duel escènic entre Mercè
Arànega i Anna Güell, dues ac-
trius consagrades tant al teatre
com a la televisió, enfronta amb
humor, ironia i tendresa dues
maneres diferents de veure la
vida a l’obra L’alè de la vida, del
prestigiós dramaturg britànic
David Hare, que els espectadors
podran veure aquest cap de set-
mana al Teatre de l’Aurora d’I-
gualada. El text arriba a la Ca-
talunya Central –després d’haver
obtingut un gran èxit de públic
i crítica arreu del món– gràcies
a la directora Magda Puyo. Amb
aquest muntatge, la sala inde-
pendent igualadina obre la nova
programació de tardor.

Mercè Arànega i Anna Güell
porten a escena la trobada entre
dues dones madures, amb men-
talitats i maneres d’entendre la
vida contraposades, però que
comparteixen un mateix

destí: ser abandonades pel ma-
teix home. 

A partir d’aquest pretext nar-
ratiu, els espectadors assisteixen
a la confrontació entre les vi-
sions del món de Madeleine,
que encarna Mercè Arànega, i de
l’esposa del seu amant, la Fran-
ces, interpretada per Anna Gü-
ell. En el transcurs d’un dia i una
nit, les dues dones conversen so-
bre el pas del temps i sobre les
seves relacions amb l’home amb
qui han compartit 25 anys de les
seves vides, un advocat d’èxit i
compromès amb la seva carre-
ra professional que supera una
crisi existencial canviant de casa,
marxant del país i aparellant-se
amb una joveneta de 25 anys. Tal
com expliquen les actrius, «la
trobada és una excusa per posar

damunt la taula, amb humor i
tendresa, molts temes i pre-
guntes sobre les relacions entre
les persones, sobre la vida, sobre
l’art, sobre l’existència... és una
obra plena d’interrogants, de
qüestions. És una comèdia fan-
tàstica». La crítica n’ha dit que
està amarada del millor sentit de
l’humor anglès. 

Per la seva part, la directora
de L’alè de la vida, Magda Puyo,
defineix la conversa entre les
dues dones com «un subtil com-
bat de ganivets». La discussió ens
mostra dues maneres contra-
posades de veure el món i afron-
tar la vida: d’una banda, la de la
Frances, una esposa enganyada
i mare entregada que ha viscut
una vida molt convencional. De
l’altra, la de la Madeleine, una
dona lluitadora, liberal, pro-
gressista, lliure i independent. Al
cap i a la fi, una filla de la revo-
lució sexual dels anys seixanta.
«La Madeleine visita la Frances
i li diu que ha de girar full, que ha
de desempallagar-se del seu

home, que ha d’alliberar-
se’n», apunta Güell. 

L’alè de la vida està
basada en la novel·la

homònima del

reconegut dramaturg anglès
David Hare, autor de la narració
Celobert, que ell mateix va adap-
tar per al teatre, o del guió de la
pel·lícula El lector, que ha rebut
nombrosos premis, entre els
quals destaquen dues nomina-
cions als Oscar i tres Globus
d’Or. The breath of life (L’alè de
la vida) es va estrenar al West
End de Londres el 2002, i des d’a-
leshores s’ha representat amb
gran èxit en teatres i sales d’ar-
reu del món. Ara arriba a Igua-
lada gràcies a la companyia Q-
Ars Teatre, creada per les actri-
us Anna Güell i Mercè Anglès,
que va morir l’agost de l’any
passat. 

Les representacions de L’alè
de la vida tindran lloc avui i
demà a les nou de la nit, i di-
umenge a les set del vespre.
Com ja és un costum a la sala,
després de la funció d’aquesta
nit, els espectadors podran com-
partir les seves opinions i im-
pressions sobre l’obra amb els
membres de la companyia en
una tertúlia. Les entrades, que
costen entre 12 i 15 euros, es po-
den adquirir a la pàgina web de
la sala (www.teatreau-
rora.cat) o a la taquilla
del Teatre de l’Aurora, si-
tuada a la plaça de Cal
Font d’Igualada, una hora
abans de cada funció.  
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Dues dones abandonades
«L’alè de la vida»

TEATRE

Lloc: Teatre de l’Aurora.Dies: avui, demà
(21 h) i diumenge (19 h). Entrades: entre
12 i 15 euros. 

«L’alè de la vida», de David Hare,
amb Mercè Arànega i Anna Güell

Mercè Arànega i Anna Güell, dirigides per Magda Puyo, presenten al Teatre de l’Aurora
d’Igualada «L’alè de la vida», una comèdia sobre el xoc entre els valors liberals i els conservadors


Anna Güell i Mercè Arànega mantenen un combat amb paraules
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«ELS TRES PORQUETS»
Dissabte, a les 17.30 i a les 19

h. La companyia Dreams Teatre
proposa una versió musical del
popular conte dels germans por-
quets, en la qual també apareixen
personatges d’altres històries: el
príncep de la Ventafocs, la Caput-
xeta Vermella, la bruixa de la
Blancaneu... L’espectacle, reco-
manat a partir de 3 anys, ja ha ex-
haurit les entrades de la primera
sessió, i per això els responsables
del cicle infantil Imagina’t n’han
programat una segona. Manresa
(teatre Conservatori). Entra-
des: 8 euros (6 euros per als
socis d’Imagina’t).
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«TOT PLEGAT»
Diumenge, a les 12.15 h. Els

bagencs de Teatre Mòbil presen-
ten a Igualada el seu darrer es-
pectacle, estrenat precisament a
la capital de l’Anoia en la darrera
edició de la Mostra de teatre in-
fantil i juvenil. Atilà Puig, Jordi Gi-
rabal i Marc Fonts interpreten tres
pallassos que volen fer un espec-
tacle de varietats i tenen a l’esce-
nari un espai mòbil que es plega i
desplega. Tot plegat els desvia,
una vegada i una altra, de l’objec-
tiu. Igualada (Teatre Municipal
l’Ateneu). Entrada: 5 euros.



«VIVO VIVACE»
Dissabte, a les 18 h. Núria Masip,

de 16 anys, és la creadora del musi-
cal, un muntatge de petit format
amb guió inèdit i cançons pròpies
que també incorpora versions d’al-
tres musicals com Els Miserables,
Chicago, Mamma Mia!, Grease o
Funny Girl. La iniciativa és fruit del
treball de recerca d’aquesta alumna
de l’institut de Sant Vicenç de Cas-
tellet, que també estudia al Conser-
vatori de Manresa. L’argument gira
al voltant de la música i l’amistat: la
Clara i la Mar són amigues, una de
família rica i l’altra d’una família més
aviat pobra, que lluita per sobreviu-
re. L’equip està format per set intèr-
prets i la majoria són de Monistrol i
Sant Vicenç. Monistrol de Montse-
rrat (local d’Art i Esplai).

«ELS VEÏNS DE DALT»
Dissabte, a les 21 h; i diumenge,

a les 18 h. El Toc de Teatre s’inicia
amb l’espectacle Els veïns de dalt,
que significa la primera incursió del
cineasta Cesc Gay al teatre, com a
autor i director. El muntatge, prota-

gonitzat per Pere Arquillué, Àgata
Roca, Nora Navas i Jordi Rico, és una
comèdia en la qual els actors s’inter-
canvien rèpliques precises. Cesc
Gay ja fa més de dues dècades que
explora la quotidianitat més íntima
al cinema, amb pel·lícules com A la

ciutat i Una pistola en cada mano. El
Kursaal ofereix una promoció (en-
trades a 10 euros) si l’espectador va
acompanyat d’un veí (de dalt o de
baix). Manresa (Sala Gran del tea-
tre Kursaal). Entrades: 28 euros
(26 euros amb descomptes).
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