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d’Entrada Escena

El paisatge després de la batalla de
l’Elena és una estança d’ampolles
buides i restes d’un pastís d’aniver-
sari. Concretament, el cinquantè.
Quan acomiada les amigues des del
balcó, un cop han posat punt final
a una divertida celebració, la dona
s’asseu i reflexiona: mig segle de vida
no és pas poca cosa.

El Centru de Cabrianes viurà
aquesta nit l’estrena d’un projecte
que uneix un fill de la localitat, Jor-
di Muixí, amb un autor debutant
però alhora popular, Julià Peiró, i
una actriu, Sílvia Alabart, que afron-
ta sola el repte de convèncer des de
l’escenari que dins seu hi ha una se-
nyora de cinquanta anys en plena
transició no se sap ben bé cap on. 

«La Sílvia va ser alumna meva a
l’Estudi Nancy Tuñón i des del pri-
mer dia em vaig adonar que tenia
una energia a dins que fascina», re-
corda Muixí. La intèrpret va ser
l’enllaç amb Julià Peiró, periodista

i escriptor d’una prolífica trajectò-
ria que s’estrena com a autor teatral.
«Em van proposar de dirigir aquest
monòleg i, en saber que havia estat
escrit expressament per a la Sílvia,
no vaig tenir cap dubte a acceptar-
ho», apunta el cabrianenc.

Tinc 50 anys i sóc dona! posa
l’espectador al davant de les in-
quietuds de la protagonista quan s’a-
dona que la seva vida està aturada
en un punt imprecís. L’Elena sos-
pesa «els pros i els contres», co-
menta Muixí, de ser una dona d’a-
questa edat, «més enllà dels canvis
físics i hormonals que comporta».
Encara que les imatges promocio-
nals puguin fer pensar el contrari,
l’obra «no és una comèdia». Se-
gons el director de l’espectacle, «es
tracten temes molt seriosos, si bé a
estones hi ha un toc d’humor que
pot generar un somriure en l’es-
pectador. Però la intenció no és fer
una comèdia, en absolut».

El sexe, els maltractament, la se-
paració i la maternitat són algunes
qüestions que l’Elena va posant
sobre la taula en un monòleg en
què, malgrat la delicadesa del mo-
ment que afronta la protagonista,
«hi ha una visió vitalista». Interro-
gants que tota dona afronta a «una
edat en la qual els homes encara se

senten conquistadors. Però, i elles?»,
tal com Julià Peiró comenta per
explicar la sinopsi del muntatge,
produït per les firmes Dadà i Èvic.

Tinc 50 anys i sóc dona! s’estrena
a Cabrianes pels lligams que hi
manté Muixí i per la disponibilitat
del Centru, que en els darrers anys
ja ha acollit altres primeres trobades
amb el públic d’espectacles de nova
factura. Els casos de Teatre Mòbil i
Sandra Rossi en són precedents
reeixits: «a ells els va anar bé pre-
sentar-se a Cabrianes, esperem que
ens passi el mateix».

La peça es mostrarà en alguns
bolos en els propers mesos per al-
tres localitats catalanes, i el proper
mes de setembre farà el salt a Bar-
celona. «No ho tenim del tot lligat,
però sí que està emparaulat», va pre-
cisar Muixí. 
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Llums i ombres de la maduresa femenina
Jordi Muixí dirigeix a Cabrianes l’estrena d’un espectacle teatral escrit pel periodista Julià Peiró i interpretat per Sílvia Alabart

Tinc 50 anys i sóc dona!

El monòleg que s’escenifica
aquesta nit significa el debut
de Julià Peiró en el camp de
l’escriptura teatral

L’espectacle que es pot veure
al Centru per primer cop té
previst anar a Barcelona a
començament del proper curs

L’ESPECTACLE

El Centru. Cabrianes. Dia: avui, a les 22 h. 
Entrades: 5 euros. 
Autor: Julià Peiró. Director: Jordi Muixí. 
Intèrpret: Sílvia Alabart.

Tinc 50 anys i sóc dona!

Sílvia Alabart, una dona enèrgica en el tràngol de la cinquantena

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

� LLOC: Cal Gallifa. Passeig de Gallifa. Sant Joan de Vila-
torrada. �DIA: dissabte, a les 22 h. �ENTRADES: 8 eu-
ros. El Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa farà la ca-
torzena i darrera funció de la comèdia Mentiders a Cal Galli-
fa de Sant Joan, un escenari on ha representat tots els seus
darrers projectes: El Mikado, La Guerra de l’Alfons, Besos...
L’argument: dos policies de Londres han de comunicar una
mala notícia a un matrimoni, la nit de Nadal. REDACCIÓ

FALTAGENT ACABA LA GIRA DE
«MENTIDERS» A SANT JOAN

� LLOC: Teatre de l’Aurora. Carrer de l’Aurora, 80 (plaça de Cal Font). Igualada.
�DIA: avui i dissabte, a les 22 h; i diumenge,a les 19 h. �AUTOR I DIRECTOR: Ivan
Morales. � INTÈRPRETS: Anna Alarcón i Xavier Sàez. �ENTRADES: 15 euros, i
11,50 euros amb descomptes. El Teatre de l’Aurora inicia la programació de Prima-
vera 2013 amb Sé de un lugar, un dels grans èxits de l’actual cartellera teatral, acla-
mat pel públic i la crítica, i que planteja una pregunta: és possible l’amor després de l’a-
mor? Escrita i dirigida per Ivan Morales, l’espectacle ha guanyat, entre altres, el premi
Butaca 2012 a la millor obra de petit format i el premi Time Out Barcelona 2012 a la
millor obra de creació. També és finalista als premis Max, en la categoria d’espectacle
revelació. A Sé de un lugar, els dos protagonistes intenten mantenir una relació més
enllà de la seva fracassada història d’amor. El Simó, potser angoixat per la ruptura, no
surt de casa ni per anar a comprar. La Béré, en canvi, aprofita la recuperada indepen-
dència per sortir al món, viatjar i experimentar amb amants dels dos sexes. REDACCIÓ

L’AURORA REP «SÉ DE UN LUGAR»,
OBRA DE PETIT FORMAT DE PRESTIGI

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

� LLOC: Espai de música i gastrono-
mia D’Arrel. Carrer de Sobrerroca,
38. Manresa. �DIA: dissabte, a les
19 h. Entrades: 5 euros El grup va-
llesà Batak actuarà demà a l’escenari
de  D’Arrel de Manresa per presentar
el seu primer treball, Casa Vella, una
fusió de bases rock amb melodies de
la música tradicional, amb el so incon-
fusible de l’acordió diatònic. La forma-
ció, gestada a Granollers el 2004, es
planteja la fusió com una fórmula per
arribar a tothom i crear un ambient de
festa. El grup és format per Pol Au-
medes (acordió diatònic i veu), Mar
Aumedes (teclat i veu), Jordi López
(guitarra elèctrica i lap steel), Carles
Ceacero (baix) i Antonio Escañuela
(bateria). REDACCIÓ

� LLOC: Font del Balç. A tocar de Gi-
ronella. Casserres. �DIA: avui, a la
23.30 h. Entrada lliure. Els empor-
danesos The Gruixut’s i el seu crit de
guerra «Normalitzem el rock’n’roll»
es presenten avui a la Font del Balç
per presentar Que vénen els indies!
(RGB, 2011). Van guanyar el Sona 9
del 2007 i la seva filosofia es basa en
compartir amb tothom l’estil de vida
del nou vivant, a qui li agrada el rock,
el bon menjar, el sexe, el riure i el pas-
sar-ho bé. Que vénen els indies! és un
disc carregat de potència i grans do-
sis d’àcida ironia. REDACCIÓ

THE GRUIXUT’S, A
LA FONT DEL BALÇ

BATAK SONA 
AL D’ARREL

ALTRES PROPOSTES

ARXIU PARTICULAR

� LLOC: teatre Conservatori. Carrer del Mestre Blanch, 4.
Manresa. �DIA: avui, a les 21 h. �ENTRADES: 5 euros.
El cicle Platea Jove torna al Conservatori de Manresa amb

l’espectacle de circ Torcidos de la companyia Estropicio, que
reflexiona al voltant dels desequilibris, tant físics com psí-
quics. Abans de la funció, el públic podrà visitar el local d’as-
saig de La Crica, l’entitat de circ del Bages. REDACCIÓ

«TORCIDOS», REFLEXIÓ DEL
CIRC SOBRE ELS DESEQUILIBRIS


