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Una família desestructurada es troba per Nadal. La filla ve carregada de bones 
intencions, i això ja és garantia de qualsevol desastre. Una comèdia delirant de 
la dramaturga peruana Mariana de Althaus, membre del Colectivo Viaexpresa, 
dirigida per Carol López. 

 

El sistema solar es va estrenar l’any 2012, dirigida 
per l’autora mateix, amb un repartiment format per 
Ricardo Velásquez (Leonardo), Katerina Dónofrio 
(Edurne), Sebastián Monteghirfo (Pável), Valeria 
Escandón (Paula) i Adrián Dubois (Puli). 

Va ser nominada als premis de Millor Obra de 
Teatre i Millor Actriu de Teatre per a Katerina Dónofrio, i va rebre el premi al 
Millor actor de Teatre del 2012 per a Gustavo Bueno. 

 

La peça ha estat objecte d’una adaptació cinematogràfica 
dirigida per Bacha Caravedo i Chinón Higashionna, que es 
va estrenar el 16 de novembre del 2017, protagonitzada per 
Javier Valdés (Leonardo), Gisela Ponce de León (Edurne), 
César Ritter (Pável), Adriana Ugarte (Inés), i Sebastián 
Zamudio (Puli) 

 

 

 

Aquest espectacle forma part del mapa EN CONVIVÈNCIA, com també:  

CabaretA 
de Bárbara Granados i Maria Molins 
direcció Joan Maria Segura Bernadas 
Montjuïc/Espai Lliure - del 5 al 15 d’abril 

Rebota rebota y en tu cara explota 
creació i direcció Agnés Mateus i Quim Tarrida 
Montjuïc/ Espai Lliure - del 26 al 29 d’abril 
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Gràcia – del 21 de març al 22 d’abril 

El sistema solar 
de Mariana de Althaus direcció Carol López 
 

 

intèrprets Nausicaa Bonnín Paula / Joel Bramona-Jaume Solà Puli / Aina 
Clotet Edurne / Marc Clotet Pavel / Guillermo Toledo Leonardo 
 

 

escenografia i vestuari Jose Novoa / maquillatge Toni Santos / il·luminació 
Mingo Albir / retrat Curra Martín 
 

 

ajudanta de direcció Anna Llopart / ajudanta d'escenografia Mercè Lucchetti / 
ajudanta de vestuari Mercè Crespo / alumne en pràctiques de direcció de 
l'Institut del Teatre Jaime A. Herrera 
 

 

producció Teatre Lliure 
 

 

agraïments Marc Parrot i Oqan 
 

 

espectacle en castellà 
durada aproximada 1h. 10’ sense pausa 

8/04 col·loqui amb la companyia després de la funció 
emissió EN DIRECTE! a traves del web a partir de les 19:20h. 

14/04 després de la funció: Neus Molina (Godot Barcelona) conversa amb Mariana 
de Althaus i Carol López  

24/03 Àgora Lliure - UPF: Dona i teatre al segle XXI 
taula rodona amb les dramaturgues i directores Carla Rovira, Victoria Szpunberg i 
Helena Tornero moderada per Aida Pallarés  
a les 17:30h. al Bar de Gràcia 

 
seguiu #ElSistemaSolar al twitter / @mdealthaus 
 

 

preus 26,50€ / 24€ compra avançada / 22,50€ amb descompte / 20€ dia de l’espectador / 
16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 
13,50€ Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila 
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Després de més de catorze obres, encara dubto permanentment de la 

meva capacitat d’escriure, sento una enorme inseguretat quan lliuro els meus 
textos als actors, vull sortir corrents del teatre abans de cada estrena, em fan 
figa les cames quan surto a l’escenari a saludar, cada vegada que acabo 
d’escriure una obra sento que no seré capaç de fer res més, i cada vegada que 
començo una obra crec que no la podré acabar mai. Sovint em pregunten per 
què no escric narrativa, o per què no faig cinema. No és curiós que ho 
preguntin, el teatre no ha estat mai de moda ni ho estarà mai, ser dramaturga i 
directora de teatre és un ofici insuficient per a molta gent. Per a mi no ho és. 
Estimo el meu ofici: si bé és sacrificat i difícil, dona satisfaccions enormes. 
Estimo el meu ofici, i cada vegada que veig en un escenari un actor que dona 
veu, veritat i vida a un text que he escrit, cada vegada que veig un espectador 
commòs, cada vegada que una obra em rescata de la tristesa i de la ràbia, crec 
sincerament que he triat l’ofici més bonic del món. 

Mariana de Althaus 
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del muntatge peruà, n’han dit... 

"No sé si a vosaltres us agraden les obres de teatre. A mi m’agraden més que el 
cinema, ho confesso. En particular, les que conjuguen el drama amb l’humor corrosiu. 
I, sobretot, les que et fan commoure i estremir. O que et qüestionen, i quan surts del 
teatre et fan tafanejar dins teu. Doncs res. El sistema solar és una d’aquestes obres. I 
de les bones. Simplement, extraordinària." 

Pedro Salinas, (La Mula) 

“Com diria Alonso Alegría, amb creacions (i creadors) així, podem dir que el teatre 
peruà realment existeix... i és bo.”  

Gonzalo Pajares (Perú 21) 

"Un drama d’un calatge profund i sense mitges tintes, i alhora una comèdia 
negríssima. Un relat commovedor i també un conte macabre de Nadal. Les persones 
que vam veure l’estrena d’El sistema solar en vam sortir commoses i transformades. 
L’efecte d’estar enganxat en una de les parets d’aquesta sala on la família Del Solar 
orbita al voltant de l’eix d’un impressionant Gustavo Bueno és d’una intensitat 
subjugadora. Quina tragicomèdia i quin vertigen i quin privilegi estar només a un 
metre, mig metre, o centímetres, del treball d’actors que deixen de ser-ho per ser 
persones de carn i ossos. Mariana de Althaus ens ha sotmès a una experiència 
completa. Imperdible, realment." 

Jeremías Gamboa (Asia Sur) 

"Un muntatge que commou i remou de Mariana De Althaus, una dissecció de la 
família, els rols, els pares, fills, germans i les angoixes diverses amb cinc actors 
excel·lents.” 

Eduardo Adrianzén, dramaturg i guionista 

 “Em vaig quedar impressionat pel gran talent de Mariana de Althaus per potenciar la 
ferocitat domèstica i establir un ritual de revelacions i de confrontacions. Els 
personatges estan marcats i sentim alternativament simpatia i rebuig per ells. El text 
segueix cursos alternatius d’humor i drama, amb la consciència que la bogeria va 
rondant-los a tots. Un espectacle vibrant amb grans actuacions.” 

Alonso Cueto, escriptor 

“El sistema solar deu ser, amb Astronautas, el millor text dramàtic del teatre peruà 
recent. Té diverses singularitats: el muntatge és a la sala d’una caseta, per tant, 
l’actuació, per la proximitat, és molt intensa; la sensació d’intimitat es reforça amb 
sensacions extrateatrals, com les olors; el voyeurisme fa perversa l’expectació. Les 
actuacions estan per damunt del nivell flotació, amb cims com Gustavo Bueno. La 
direcció, excel·lent. Un luxe.” 

Jerónimo Pimentel, escriptor i periodista 
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“Text, posada en escena i actuacions de primera.” 

Sandra Bernasconi, actriu 

“Forta, entretinguda, dura, amb humor en la mesura i el to just. Impecable i molt 
recomanable. El millor que he vist en molt de temps.” 

Patricia Arévalo, directora del Fondo Editorial de la PUCP 

“Una joia. Una gran autora i directora, Mariana de Althaus i uns actors magnífics. 
Pertorbadora, graciosa, terrible, bonica.”  

Jimena Lindo, actriu 

“La història, els personatges, tots tenen alguna cosa per dir, amb un esperit nadalenc 
mordaç, allà, davant teu, a mig metre, com per no poder-nos escapar de la trampa.” 

Juan Carlos Adrianzén, gestor cultural 

"Mariana de Althaus presenta una de les obres peruanes més intenses que he tingut la 
sort de veure. Si no te la vols perdre o la vols tornar a veure, com faré jo, no et pots 
perdre aquesta oportunitat... Un text brillant, una direcció notable i grans treballs de 
tots els actors en escena.” 

Frank Perez Garland, cineasta 

“Us ha passat alguna vegada, arribar a casa d’un amic o parent i presenciar, sense 
voler, una baralla familiar? Sentir-vos absolutament incòmodes i amb ganes de 
desaparèixer? Doncs una cosa així és el que aconsegueix Mariana De Althaus amb la 
seva última obra, El sistema solar. Mariana, sempre genial, no ens ofereix una butaca, 
un teatre. Ens invita al menjador d’aquesta família i ens converteix en els incòmodes 
tafaners de les nostres pròpies limitacions.” 

Patricia del Río, periodista 

“Gran obra, gran repartiment, gran directora. No us la podeu perdre.”  

Bacha Caravedo, director de cinema 
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l’autora 

Mariana de Althaus 
Lima, 1974 

Mariana de Althaus és Llicenciada en 
Literatura per la Pontifícia Universidad 
Católica de Perú. A més, es va formar 
com a actriu als tallers de Roberto 
Angeles i Alberto Isola; va estudiar 
dramatúrgia amb Rafael Dumett, Alonso 
Alegría i César de María, i va participar 
en tallers de direcció d’escena amb 

Edgar Saba a Lima i a l’Escola La Casona, a Barcelona. El 2011 va participar al 
Seminari Intensiu de Dramatúrgia Panorama Sur, a Buenos Aires (Argentina). 
Ha escrit i dirigit les obres de teatre Tres Historias del Mar, Volar, La puerta 
invisible, Ruido, Efímero, La Mujer Espada, Entonces Alicia cayó, l’obra de 
teatre testimonial Criadero, El Lenguaje de las Sirenas, El Sistema Solar i 
Padre Nuestro (Criadero de Hombres). 

També és autora de les peces breus En el Borde, Turquesa i En esta obra 
nadie llora; i coautora d’El Viaje i Vino, bate y chocolate. El 2007 va guanyar el 
tercer premi del I Concurs del Británico per Efímero, i el 2010 va guanyar el 1r. 
premi del mateix concurso amb Entonces Alicia cayó.  
 
més informació http://www.destiempos.com/n10/gfarfan_n10.htm 
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la directora 

Carol López 
Barcelona, 1969 

Llicenciada en Dramatúrgia i Direcció Escènica per l’Institut 
del Teatre de Barcelona. Directora Artística de la Villarroel 
(2010 /2013). Col·labora com a docent a l'ESCAC des de 
2010. Ha impartit Seminaris de Creació d'un Espectacle a 
La Casa del Teatro de Bogotà (Colòmbia, 2009) i de 
Caracas (Veneçuela, 2008) i classes a l'Institut del Teatre 
de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i L’Obrador de 
la Sala Beckett. Col·laborat en diversos diaris.  

Com a directora i dramaturga, destaquem en el últims anys 
els espectacles següents: Homes!, de Sergi Belbel (2017); Sunday Morning 
(2016); L’efecte, de Lucy Prebble (2015); El viaje a ninguna parte, de Fernando 
Fernán Gómez (2014); Hermanas (2013); Cosi FUN tutte (2012); Res no 
tornarà a ser com abans (2012); L'any que ve serà millor, dramatúrgia conjunta 
amb Mercè Sarrias, Victoria Szpunberg i Marta Buchaca, dir. Mercè Vila Godoy, 
Premi Max Millor Autor en català (2011); Tres dones i un llop, de Javier Daulte 
(2010); Boulevard (2009), i Germanes (2008), Premi Max 2009 a l’Autor en 
català i a l’Actor de repartiment per a Paul Berrondo, Premis de Certamen 
Directoras Torrejón de Ardoz 2009 a la Millor Direcció i Premi especial Jose 
Maria Rodero, Premis de la Crítica 2008 a la direcció, a l’actriu per a Amparo 
Fernández, Premis Butaca 2008 a l’espectacle, al text i a l’actriu de repartiment 
per a Maria Lanau. D’aquesta peça, l’any 2010 en signa també el guió i la 
direcció de la tvmovie realitzada per TVC, premi Gaudí 2013 a la millor 
pel·lícula per a televisió. 

També ha realitzat la direcció artística de diverses gales, com ara la d’Aixeca el 
Teló 2009 i la dels Premis Nacionals de Cultura del mateix any, i ha col·laborat 
amb el grup Pastora, en el concert inclòs al cicle 4 Acords del 2011.  
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els intèrprets 

Nausicaa Bonnín 
Barcelona, 1985 

Debuta en teatre el 1993 amb Cartes a nenes de L. Carroll, sota la direcció del 
seu pare, Hermann Bonnín. Ha treballat amb Pep Munné, Jordi Coca, Judit 
Colell, Oriol Broggi, Joan Lluís Bozzo, Guillem Clua, Ivan Morales o Jose Luis 
Gómez, entre altres. D’entre els seus espectacles més recents destaquem Les 
bruixes de Salem, d’Arthur Miller, dir. Andrés Lima; Don Juan, de Molière, dir. 
David Selvas; La cena del rey Baltasar, de Calderón de la Barca, dir. Hermann 
Bonnín; L'efecte, de Lucy Prebble, dir. Carol López. 

En cinema ha treballat amb Sergi Casamitjana, Rosa Vergés, Antonio 
Chavarrías, Ventura Pons i Roser Aguilar, entre altres. Recentment ha 
participat en els films 10 trets, de Daniel Torras, i Secuestro, de Mar Targarona. 
I en televisió, ha participat en les sèries Paradigma, El cor de la ciutat, 
Barcelona, ciutat neutral, Cites i Sé quién eres, entre altres.  

Joel Bramona 
Barcelona, 2006 

Va debutar com a actor l’any 2016 participant en el programa televisiu Polònia. 
L’any 2017 va formar part de la pel·lícula Proyecto tiempo, d’Isabel Coixet. 

Aina Clotet 
Barcelona, 1982 

Actriu de teatre, cinema i televisió, debuta a les pantalles el 1994 a la sèrie 
Estació d’enllaç de TVC. Des de llavors ha participat en una dotzena de sèries 
més, d’entre les quals destaquem darrerament Benvinguts a la família (2018), 
Velvet Colección i El crac (2017).  

En l’àmbit teatral, des del 2003 ha treballat sota la direcció de Josep M. 
Cusachs, Àlex Mañas, Ever Blanchet, Carles Canut o Jordi Prat i Coll. Amb 
Carol López participa en Germanes el 2008, i des de llavors ha participat entre 
altres en Escenes d’un matrimoni / Sarabanda d’Ingmar Bergman, dir. Marta 
Angelat; Joc de miralls, d’Annie Baker, dir. Juan Carlos Martel Bayod; De 
Damasc a Idomeni: Crazy Holidays, de Marta Galán; No és un adéu, d’Elisenda 
Guiu, Blank, de Nassim Solimanpour, i en A l’altre barri, de Laia Alsina Ferrer.  

En cinema ha treballat amb Ventura Pons, Javier Domingo, Carles Torras, 
Ramon Térmens, Ignacio Delgado, Judith Colell i Jordi Cadena, entre altres. 
Destaquem la seva participació més recent, en els films Mirage, d’Oriol Paulo; 
Nana, de Roger Villarroya; 7 raons per fugir, de Gerard Quinto, Esteve Soler i 
David Torras, i Volver a soñar, de Daniel Gálvez. 
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Marc Clotet 
Barcelona, 1980 

Actor principalment de cinema i televisió, debuta el 1997 a la sèrie Estació 
d’enllaç. Des de llavors ha participat en una desena de sèries, de les quals 
destaquem Tiempos de guerra (2017), El caso, crónica de sucesos (2016) i 
Amar en tiempos revueltos (2013). En cinema ha estat sota les ordres de 
Ventura Pons, Benito Zambrano, Alberto Aranda o Antonio Gonzalo, i 
destaquem la seva col·laboració en Caribe Mixed, dir. Miguel García de la 
Calera i en El jugador de ajedrez, de Luis Oliveros. En teatre debuta el 2014 
amb Amantes, de Vicente Aranda, dir. Álvaro del Amo, i ha participat també en 
Auf wiedersehen España, de Toni Cano i en Tengo tantas personalidades que 
cuando digo TE QUIERO, no sé si es verdad, de Jesús Cracio. 

Jaume Solà 
Barcelona, 2007 

Va debutar com a actor l’any 2017 al curt Petit, d’Asier Ramos. Ha participat 
també en la pel·lícula El afilador de Xavier Miralles. 

Guillermo Toledo 
Madrid, 1970 

Actor vinculat històricament a la companyia Animalario i al col·lectiu Teatro de 
la Ciudad. Ha participat, entre altres, als següents muntatges de teatre: 
Abejaruco y Lince Ibérico griegos, El Rey, El montaplatos, Hamelin, Alejandro y 
Ana, Pornografía barata, Tren de mercancías huyendo hacia el Oeste..., Urtain, 
Penumbra, El fin de los sueños i Qué te importa que te ame, dirigits per Andrés 
Lima, i a Animalario: Bonitas historias de entretenimiento sobre la humillación 
cotidiana de existir, dir. Alberto San Juan. També ha participat en Cremats, de 
Roger Peña. De la seva llarga activitat cinematogràfica destaquem 27: El club 
de los malditos, dir. Nicanor Loreti; Soy tu karma, dir. Who; La reina de España, 
dir. Fernando Trueba; Historias de Lavapiés, dir. Ramón Luque; Diamantes 
negros, dir. Miguel Alcantud; Los amantes pasajeros, dir. Pedro Almodóvar; 
Desechos, dir. David Marqués; La buena nueva, dir. Helena Taberna; After, dir. 
Alberto Rodríguez; Salir Pitando, dir. Álvaro Fernández Armero. Nadie dice que 
es fácil, dir Juan Taratuto. Santos, dir. Nicolás López. Aupa Etxebeste!, dir. 
Telmo Esnal, Asier Altuna. El Síndrome de Svensson, dir. Kepa Sojo; Los dos 
lados de la cama, dir. Emilio Martínez Lázaro; El asombroso mundo de 
Borjamari y Pocholo, dir. E. López Lavigne i Juan Cavestany, i Crimen 
Ferpecto, dir. Álex de la Iglesia. Pel que fa a la televisió, d’entre la seva activitat 
més recent destaquem les sèries Psiconautas (1 i 2), El fin de la comedia, 
Impares i Impares Premium, Cuestión de sexo i La hora de José Mota, i la 
participació en la tvmovie ¿Qué fue de Jorge Sanz? 5 años después. 


