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EL DEBUT DRAMATÚRGIC DE L’ACTRIU I POETA ESTEL SOLÉ

De casa en casa, amb el públic ar-
remolinat als menjadors. Així va 
començar l’aventura, molt a l’es-
til argentí, de la comèdia Animals 
de companyia, el debut en la drama-
túrgia de l’actriu i poeta Estel So-
lé, que arriba avui al Club Capitol. 
Culminat el procés creatiu amb 
l’elenc, el 2013 Solé va trucar a les 
portes de les sales alternatives. Pe-
rò l’obra, «un joc de mentides i ve-
ritats entre un grup d’amics», no 
va trobar valedor. «Vaig rebre tres 
nos i mesos després, davant l’ab-
sència de teatre, vam poder estre-
nar-la al domicili de la dissenyado-
ra Bárbara Aurell, que organitza-

va cites culturals», explica l’autora. 
En una d’aquelles quatre funcions, 
un espectador els va demanar repre-
sentar-la a casa seva. El boca-orella 
va fer la resta. 
 Elisenda Roca, Nausicaa Bonnin, 
Joaquim Oristrell, Lluís Gavaldà... i 
anònims amfitrions de tot Catalunya 
l’han acollit als seus domicilis parti-
culars i a altres espais (des d’un cas-
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Del menjador al teatre
‘Animals de companyia’ arriba al Capitol després de triomfar en domicilis

tell fins a restaurants i jardins) fins a 
sumar 70 funcions (també va passar 
per la Nau Ivanow). Per uns mil eu-
ros, les mascotes de Solé van anar sedu-
int el públic. El productor Carles Roca 
va veure que aquella comèdia «collo-
nuda» es mereixia arribar a les sales i 
va auspiciar una minigira per Centre-
amèrica. Josep Domènech, de Bitó, es 
va sumar al carro i el Grup Balañá fi-
nalment els ha obert el Club Capitol. 
 Jacob Torres i Mercè Martínez 
(en substitució de la mateixa Solé) 
s’han sumat al repartiment inicial, 
amb Eduard Buch, Míriam Tortosa 
i Martina Tressera. L’acció comen-
ça amb quatre amics que li organit-
zen un sopar sorpresa a una noia 
que torna a casa després de dos me-

llor, viure enganyat o assumir la re-
alitat?», planteja Solé, que va optar 
per emborratxar els seus personat-
ges perquè anessin vomitant bilis i 
veritats. «La soledat i la necessitat 
d’afecte ens porta a tots a conver-
tir-nos en animals de companyia», 
postil·la. H

sos ingressada en un psiquiàtric. Un 
d’ells pretén ocultar-li que el seu nò-
vio se’n va anar a viure als antípodes 
i demana a la resta que compartei-
xin la mentida piadosa. «És una co-
mèdia amarga que explora els jos so-
cials, els rols grupals, els límits de la 
sinceritat i la hipocresia. ¿Què és mi-

«És una comèdia 
amarga, un joc 
de mentides i 
veritats entre 
amics», diu Solé

33 Edu Buch i Martina Tresserra, en la comèdia ‘Animals de companyia’.
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Misteri a la perruqueria
3Abel Folk dirigeix ‘Pels pèls’ amb un repartiment gairebé idèntic que el 2006
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H
umor, intriga i la partici-
pació del públic són els 
elements essencials de 
Pels pèls, una divertida co-

mèdia de l’alemany Paul Pörtner 
que torna a la cartellera barcelonina 
(Teatre Condal). Abel Folk, que ja va 
dirigir l’últim muntatge de l’espec-
tacle el 2006, torna a comptar amb 
la majoria del repartiment de lla-
vors, de sobres conegut pel públic: 

Àlex Casanovas, Pep Planas, Beth Ro-
dergas i Mercè Comes. A més a més, 
en aquest nou muntatge s’hi afegei-
xen dues cares noves que tampoc 
són desconegudes per al públic: Jo-
fre Borràs i Pep Sais.
 «Hi ha textos teatrals que cada ge-
neració ha de tenir l’oportunitat de 
veure. Pels pèls n’és un», destaca Abel 
Folk, a qui aquesta temporada ja vam 
veure al capdavant de la direcció i in-
terpretació de L’última trobada, adap-
tació de la novel·la de Sándor Márai, 

amb Jordi Brau i Rosa Novell, al Ro-
mea. «En una època de crisi com l’ac-
tual em sento afortunat de poder ha-
ver presentat coses tan diferents», re-
coneix  Folk. 
 Pels pèls té molt de Cluedo, aquell 
joc de taula en què un havia d’ende-
vinar qui era l’assassí. Trobar-lo és 
part de la gràcia d’aquest text que a 
cada funció tindrà un final diferent 
segons qui assenyali el públic com a 
principal sospitós d’un assassinat. 
«Aquesta és una de les coses que fa di-

ferent aquest text, que varia en fun-
ció del que decideix el públic», co-
menta el director.
 
CREDIBILITAT / «He intentat dotar 
l’obra de més intensitat», destaca 
Folk. «M’encanta afrontar la comè-
dia vinculant-la a la credibilitat dels 
personatges. Perquè una comèdia 
de situació funcioni no n’hi ha prou 
d’explotar la vis còmica, els perso-
natges han de ser creïbles», afegeix 
el director, encantat amb un reparti-
ment integrat amb actors que no no-
més s’han dedicat a la comèdia. 
 Pels pèls arrenca amb la presenta-
ció de l’activitat habitual en una per-
ruqueria que Folk ha situat al Gai-
xample barceloní. El descobriment 
d’un assassinat ocorregut just a so-
bre ho canviarà tot. A partir d’aquest 
moment, la policia intentarà aclarir 
el que ha passat i trobar el culpable 
amb l’ajuda del públic.

EL REPARTIMENT / Els personatges de 
l’obra són Nacho (Jofre Borràs), l’ex-
cèntric perruquer que regenta el lo-
cal; Sandra (Beth Rodergas), la seva 
provocativa i llenguda ajudant dis-
posada a tot per progressar, i els cli-
ents que en aquell moment són al lo-
cal: Piluca (Mercè Comes), una se-
nyora hiperpija que es pentina  
al Gaixample perquè vol ser moder-
na, i Josep Ramon (Pep Sais), un anti-
quari que ha anat a veure la veïna  
de dalt. Un inspector dels Mossos 
d’Esquadra que estava d’incògnit a 
la perruqueria investigant un cas 
(Àlex Casanovas) i el subinspector 
Molins (Pep Planas) tanquen el re-
partiment.
 «En aquesta obra no et pots des-
pistar ni un minut. Has d’estar molt 
alerta perquè en funció del que pre-
gunta el públic i responem nosal- 
tres tot canvia», destaca la cantant 
Beth, que acaba d’interpretar Flor  
de Nit a l’Almeria Teatre i que en 
aquesta peça torna al paper amb 
què va debutar en el teatre. «És una 
obra molt divertida. Ens ho passem 
tan bé fent-la que el que és verdade-
rament difícil és que no se’ns esca-
pi el riure a nosaltres», afegeix Mer-
cè Comes. H
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Jofre Borràs i Pep 
Sais se sumen a Beth 
Rodergas, Pep Planas, 
Àlex Casanovas i 
Mercè Comes

Els actors Pep Sais 
(dreta), Jofre Borràs 
(centre) i Mercè 
Comes, a  ‘Pels pèls’.


