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CRÍTICA // TEATRE

'MARIE I BRUCE', la nova aposta de Carlota Subirós 

• Més sensualitat que reflexió en una història sobre la crisi de la parella

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR: Wallace Shawn
TEATRE: Sala Fabià Puigserver (Lliure)
ESTRENA: 26 de gener

Torna Carlota Subirós a l'autor nord-americà Wallace Shawn, de qui va estrenar L'oficiant del dol, un
bon text. No ho és, ni de bon tros, Marie i Bruce, que Subirós presenta ara al Teatre Lliure, en un
brillant muntatge que ubica escenari i públic a la caixa escènica de la sala Fabià Puigserver. Una obra
agra, amarga i desenfadada sobre la parella, interpretada per Mònica López i Eduard Farelo.
El text se centra en la crisi final --la definitiva ruptura-- d'una parella que viu en un modern apartament
amb uns finestrals des d'on es veu tota la ciutat de Barcelona. La representació proposa continus salts
temporals, aparts d'un i l'altre personatge amb el públic, missatges de complicitat provocatius i un
important component cinematogràfic; bona part del recorregut emocional de la parella està filmat i es
projecta en grans pantalles que també fan de parets de l'escenari. En certa manera, aquesta aportació -
-en més d'un moment discutible i reiterativa-- ajuda a fer més digerible un text de molt escàs contingut.
Shawn té un interessant cur- rículum com a actor, amb importants presències en films de la categoria
de Melinda y Melinda i Vania en la calle 42, i no tant com a autor.
Marie i Bruce és una obra de l'any 1979 i això es nota. La crisi de la parella, un tema recurrent
últimament, segueix fent estralls, però el posicionament dels seus protagonistes ha canviat en molts
aspectes. L'obra del Lliure no aporta interessants reflexions sobre el tema, ni la seva mera exposició
remou gaire l'espectador. Com a text és prim i mancat d'emoció i tan sols cap al final --durant el sopar--
la cosa es posa vibrant. Subirós fa la impressió que lluita contra el fluix discurs de l'autor, que afronta
en els aparts dels personatges una solució teatralment mal resolta.
L'entrega de López i Farelo a la causa és decidida i amb bons moments. Però en general, i a pesar de
la dosi de sensualitat que es reparteix en escena, són dues interpretacions tallades per la mateixa
estructura de la peça. Insisteixo, el millor se situa cap al final.

López i Farelo
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