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'Marie i Bruce', 24 hores de la vida d'una parella
en crisi
Mònica López i Eduard Farelo protagonitzen l'obra de l'autor nord-americà Wallace Shawn al
Teatre Lliure de Montjuïc

Marta Monedero

'Marie i Bruce'
Sala Fabià Puigserver, Lliure
Del 26/01 al 27/02

Mònica López i Eduard Farelo encarnen els personatges de 'Marie i Bruce' en l'obra del nord-americà
Wallace Shawn, a qui la directora d'escena Carlota Subirós torna a recórrer per descriure les
contradiccions morals, amoroses i polítiques que experimenta una parella a punt de separar-se.

"Shawn és un autor obscè en el sentit que recull els petits gestos que revelen formes d'estar en el món,
tant en l'àmbit públic com en el privat", argumenta Carlota Subirós, que també ha fet la traducció del
text. Salvant les distàncies, Marie i Bruce recorda Annie Hall, la pel·lícula de Woody Allen ambientada
entre uppers novaiorquesos que descrivia una ruptura sentimental. De fet, Shawn és un dels actors
fetitxe del cineasta, amb qui comparteix nombroses complicitats.

Escrita als anys 70, Marie i Bruce sembla no haver perdut ni un gram de la seva vigència, ja que, a
banda de representar-se als escenaris, se n'acaba de rodar una versió cinematogràfica protagonitzada
per Julianne Moore i Matthew Broderick, amb direcció de Tom Cairns, que encara no s'ha estrenat.

Subirós es confessa del tot entregada a aquest autor "secret de l'escriptura dramàtica contemporània
nord-americana". Secret perquè "té poques obres i són poc conegudes", però també perquè dissecciona
"els racons amagats dels desitjos de les persones". De Shawn, que finalment no ha pogut venir a
Barcelona perquè acaba d'estrenar a l'Off Broadway, Subirós ja en va dirigir fa un parell d'anys L'oficiant
del dol. A partir de dimecres que ve, s'hi torna a posar amb un muntatge que convertirà la Sala Fabià
Puigserver "en un espai de format mitjà", de dimensions semblants a les del Lliure de Gràcia.

Ensenyar el cantó fosc
"Shawn és un autor poc ortodox, que com a actor et fa treure el més lleig que tens a dins", reconeix
Mònica López, que com a actriu mai no s'havia trobat amb un paper d'aquesta mena en què calgui
exposar el cantó més obscur del personatge. La força de l'obra no està, segons Subirós, en els amors i
desamors d'aquesta parella, sinó en la "mirada" que se'ls dispensa, que és la de la protagonista que
recorda com ha anat la relació. Quan passa revista al passat, "treu les capes que ha acumulat en forma
de desitjos no satisfets". En la mateixa línia se situa Eduard Farelo: "Marie i Bruce ensenya la ferida
oberta des d'un primer pla, sense cap filtre" i mostra "coses que a vegades pensem quan estem sols i
no ens atrevim a dir en públic".

Es fa difícil etiquetar a quin gènere pertany Marie i Bruce, tot i que sovint es mou per les aigües de la
comèdia àcida. Un to que abraça tant els dos personatges principals com els que tenen a l'entorn, que
queden recollits en un seguit de vídeos en els quals han participat, entre altres, Joan Carreras, Pere
Arquillué, Lluís Homar, Francesc Orella i Alícia Pérez.
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Eduard Farelo i Mònica López mantenen una tensa relació que es fa miques per moments a
“Marie i Bruce”
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