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Escenaris d’Entrada

La relació entre la companyia
Aflel i l’Ametlla de Merola neix
fruit de la casualitat. Els joves ac-
tors presenten demà la seva opera
prima al teatre de l’antiga colònia
tèxtil. Segurament, però, no hi
haurien arribat si no hagués estat
gràcies a les xarxes socials. 

El jove actor Jaume Madaula
−conegut darrerament per encar-
nar el personatge de Dani a La Rie-
ra de TV3− va publicar a través de
Facebook que la seva companyia
necessitava un local per desar-hi
l’escenografia del darrer especta-
cle. Rubén Victòria, veí de l’Amet-
lla de Merola i un dels cervells de
la programació cultural a la colò-
nia, va oferir-li un dels locals del
teatre. «Pensava que em dirien
que no, perquè la companyia és de
Barcelona i l’Ametlla és lluny...», re-
lata Victòria. Però no va ser així.
Madaula va acceptar la proposta i
al cap de pocs dies va personar-se
amb la seva cabana a l’Ametlla. Bé,
la cabana que forma part de l’es-
pectacle que demà presenten a l’A-
metlla: Monstres. «Nosaltres te-
nim sensibilitat pels grups i entitats
que, com nosaltres, tenen dificul-
tats per tirar endavant, i vam pen-
sar que no ens costava gens cedir-
los un espai», afegeix Victòria. Ma-
daula assegura que «de seguida ens
vam entendre». 

Monstres és la primera de les
quatre obres d’una sèrie, dedica-
des, cadascuna, a una etapa de la
vida, i ambientades en una estació
de l’any diferent. La que demà ar-
riba a l’Ametlla de Merola fa refe-
rència a la infantesa i s’ambienta a
ple hivern, a l’interior d’una caba-
na, instal·lada, en aquest cas, a la
platea del teatre, literalment. El pú-
blic entrarà de ple en la història i
presenciarà els moviments i les pa-
raules dels actors de ben a prop. Ho
faran a l’interior d’aquesta vela. És
per això, per aquest espai limitat,
que la capacitat s’ha acotat a 55
persones, i també per aquest mo-
tiu s’han previst dues funcions. 

Sense donar gaires detalls, Ma-
daula ha explicat a Regió7 que el
punt de partida de l’obra és un nen
que mostra les seves pors, gene-
rades, principalment, per l’absèn-
cia de la mare. Unes pors repre-
sentades per monstres que formen
part del seu imaginari. «Tots tenim
en el nostre imaginari algunes
pors», ha afegit, «grans i petits». De
fet, el text posa de manifest l’exis-
tència d’un món de fantasia que es
contraposa amb la realitat. «Com
una al·legoria sobre els refugis
que, com a nens i com a adults,
creem per sobreviure als conflic-
tes interns i dubtes existencials»,
destaquen al programa de mà. La

companyia considera que es trac-
ta d’una obra per a nens a partir de
8 anys, «però no ens agrada defi-
nir-la com un espectacle infantil,
ni tampoc exclusiu per al públic
adult», diu Madaula. «Un cop vis-
tes les reaccions, ens hem adonat
que és un text molt revelador per
al públic infantil, i en canvi, colpeix
més les persones adultes», desta-
quen les actrius Georgina Latre i
Berta Vidal, dins de la cabana on
faran l’espectacle. 

Estada a l’Ametlla
La darrera setmana, els joves actors
han estat a l’Ametlla de Merola per
posar al dia el text. Durant els ma-

tins, han fet alguns assajos al tea-
tre Esplai. El muntatge ha passat
per diversos festivals de renom
del món de l’escena, i properament
el portaran a Mallorca, Toledo i Sa-
badell. 

Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada al web
www.ametllademerola.cat o de
manera presencial a Logos Ber-
guedà al preu de 10 euros, si no, a
taquilla, el dia de l’espectacle, per
12. A més, per primer cop, el res-
taurant Logos Berguedà ofereix al
seu establiment un menú amb
descompte pels que hagin comprat
l’entrada gràcies al conveni signat
amb l’Associació L’Esplai.
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L’Ametlla acull la cabana de «Monstres»
El teatre de la colònia berguedana programa dues funcions amb places limitades del primer treball de la companyia Aflel

L’OBRA

Lloc: Teatre l’Esplai. L’Ametlla de Merola.
Dia: diumenge 15 de maig. Hora: 18 h i 20
h. Intèrprets: Jaume Madaula, Catalina Florit,
Berta Vidal i Georgina Latre. Entrades: 10
euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla.
Venda: www.ametllademerola.cat o de
manera presencial a Logos Berguedà; i a
taquilla el dia de l’espectacle.

Monstres

Teatre

Jaume Madaula, Georgina Latre i Berta Vila, a dins de la cabana, dimarts, al Teatre de l’Ametlla de Merola
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� LLOC: El Sielu. Manresa. �DIA:
avui, a les 23 h. � ENTRADES: 10
euros, anticipades; i 13 euros, a
taquilla. 10 euros a taquilla, me-
nors de 21 anys. The Toasters
van tocar a Manresa l'any 2009, a
la Festa Major Alternativa. Aques-
ta mítica banda de Nova York tor-
na a passar per la capital del Ba-
ges, aquest cop pel Sielu, en la gira
de celebració dels seus 35 anys.
The Toasters són reconeguts in-
ternacionalment com un dels
grups impulsors de la tercera ona-
da de ska revival i van crear el seu
propi segell, Moon records. La nit
l’arrencarà una altra formació,
Thorpedians, màxims exponents
del hard reggae. REDACCIÓ

EL SIELU BALLARÀ
AMB L’SKA DELS
THE TOASTERS  

� LLOC: Museu de la Pell. Iguala-
da. �DIA: dissabte, a les 22.30
h. � ENTRADES: gratuït, cal reco-
llir invitació. La Nit dels Mu-
seus d’Igualada tindrà com a plat
fort l’actuació del mític grup de
jazz-rock Pegasus, amb un con-
cert-projecció titulat Berlín. Simfo-
nia d’una gran ciutat. Retornen a la
ciutat al cap de 25 anys. REDACCIÓ

PEGASUS, A LA NIT
DELS MUSEUS
D’IGUALADA

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: Voilà! Cafè-teatre. Man-
resa. �DIA: diumenge, a les 20
h. � ENTRADES: 20 euros. El
cantant mallorquí torna a Manresa
per presentar el seu darrer disc,
Optimista!. Al Voilà! Cafè-teatre
desgranarà les catorze noves can-
çons, des de l’havanera amb aires
de rumba Morenassa fins a un
himne com Lo nostro. REDACCIÓ

TOMEU PENYA
PRESENTARÀ EL
DISC «OPTIMISTA!»

IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL

L’Ametlla de Merola està a
punt de finalitzar la tempora-

da teatral del semestre. Després
de la doble funció de «Monstres»
de demà, la programació acabarà el
proper 28 de maig amb «Somni
d’una nit d’estiu», de Shakespeare.
Durant els darrers mesos, el teatre
de la colònia ha acollit una progra-
mació per a tots els gustos, que ha
inclòs propostes de totes les disci-
plines: teatre, música i també dan-
sa. Tal com ha explicat Rubén Vic-
tòria, un dels programadors de l’e-
quipament, «sempre s’intenta
combinar espectacles de company-
ies amateurs amb propostes que
porten actors de renom a la colò-
nia». L’objectiu, afegeix, és «poder
oferir una cicle variat dins de les
nostres possibilitats, que vénen
marcades, principalment, pel pres-
supost», finalitza. 

4

Una programació
per a tots els gustos


