Nota de premsa
AQUEST DIJOUS PRESENTEM I POSEM A LA VENDA ELS QUATRE PRIMERS
ESPECTACLES DE LA NOVA TEMPORADA DEL TEATRE DE SALT

El Teatre de Salt acull l’estrena de la
comèdia ‘Smiley, després de l’amor’ a
comarques gironines
La companyia La Calòrica presenta el seu nou espectacle sobre l’emergència
climàtica, De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda,
escrit per Joan Yago i dirigit per Israel Solà
Els Brugarol, escrita i protagonitzada per Ramon Madaula, es podrà veure
aquesta temporada al Teatre de Salt, després que el confinament obligués a
cancel·lar l’estrena prevista en aquest escenari el passat mes de març
Bruno Oro i Clara Segura tornen amb la comèdia Cobertura al Teatre de
Salt, on va estrenar-se el mes de gener

Salt, 17/12/2020– El Teatre de Salt anuncia i posa a la venda aquest dijous quatre espectacles
de la nova temporada, que es presentarà completa a finals de gener. A partir d’avui, ja es poden
comprar entrades per als espectacles Smiley, després de l’amor, dirigit per Guillem Clua; De
què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, de La Calòrica; Els Brugarol,
escrit i protagonitzat per Ramon Madaula, i Cobertura, de Bruno Oro i Clara Segura.
Vuit anys després de la comèdia revelació Smiley, text que va sorgir del Torneig de Dramatúrgia
de Temporada Alta, els protagonistes tornen amb aquesta segona part: Guillem Clua ha escrit i
dirigeix Smiley, després de l’amor, que s’estrena a comarques gironines el dissabte 20 de
febrer al Teatre de Salt i serà la primera funció de la gira catalana després d’haver-se pogut veure
a l’Aquitània Teatre. Es tracta d’una nova història dels personatges interpretats per Ramon
Pujol i Albert Triola, que ara hauran d’enfrontar-se a problemes una mica més madurs.
La companyia La Calòrica presenta el seu nou muntatge sobre l’emergència climàtica, De què
parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, escrit per Joan Yago i dirigit per
Israel Solà. Interpretada per Xavi Francès, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López,

Mònica López, Marc Rius i Júlia Truyol, l’obra arribarà al Teatre de Salt el divendres 30
d’abril, després d’estrenar-se al Teatre Nacional de Catalunya.
L’estrena d’Els Brugarol, obra escrita i protagonitzada per Ramon Madaula, i dirigida per
Mònica Bofill, estava prevista per al passat mes de març al Teatre de Salt, però el confinament
va impedir que pogués celebrar-se. Estel Solé i Jaume Madaula completen el repartiment
d’aquesta comèdia àcida sobre la família, que es podrà veure en aquest escenari el dissabte 5 de
juny en dues funcions.
La comèdia Cobertura, que es va estrenar el mes de gener al Teatre de Salt, repeteix escenari i
torna a unir a Bruno Oro i Clara Segura, deu anys després que protagonitzessin la sèrie
Vinagre a Tv3. A partir d'aquesta comèdia escrita pel mateix Bruno Oro i Alejo Levis, i dirigida
per Clara Segura, els dos intèrprets parlen d'amor, desamor, èxit i el fracàs. El muntatge es
podrà veure el dissabte 15 de maig en dues funcions.
La programació completa es presentarà a finals de gener i, com cada any, portarà a comarques
gironines grans noms de l'escena catalana, però també un cicle de teatre amateur i Salt a Escena,
un seguit de propostes de la mà de companyies locals. Les entrades per als primers espectacles
confirmats es poden comprar a través de la pàgina web del Teatre de Salt.
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