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INFELICES ESCLAVES DE LA DICTADURA DE LA IMATGE 

• 'Esthetic Paradise', un text de Victòria Szpunberg que barreja drama i comèdia, planteja a la
Sala Becket el preu que es paga per la bellesa

Guillem Clua

LA FITXA
'Esthetic Paradise'
Local: Sala Beckett
Horaris: Divendres, 9, i dissabte, 10, 22.00 h. Diumenge, 11, 19.00 h
Preu: 16 euros

Dues dones joves estan al capdavant d'una producció que parla, precisament, de les dones; dels
cànons contemporanis d'una bellesa que tenalla i redueix les esperances de felicitat a allò que es pot
aconseguir en un quiròfan. Es tracta d'Esthetic Paradise, una obra de nova factura escrita per Victòria
Szpunberg i dirigida per Carol López.

La protagonista és una nena que perd la mare en un luxós centre d'estètica que oculta a l'interior un lloc
on es lobotomitzen les dones, fent-les esclaves de la seva imatge, i on les arbitràries lleis de la perfecció
fan que qualsevol perdi la seva personalitat.

Amb aquesta obra, la Sala Beckett se suma a la programació del Grec 2004 (l'única sala alternativa que
ho fa), comptant per a això amb un equip jove i confiant en la dramatúrgia local, com ha fet més que mai
aquesta temporada. El text de Szpunberg, autora d'origen argentí, barreja drama i comèdia i reflexiona
sobre l'ètica i l'estètica, les estranyes fonts de felicitat que avui dia mirem d'explotar i els mecanismes
que conformen la nostra identitat en una societat que només ens jutja per la imatge.

El repartiment és íntegrament femení: Montse Esteve, Anna Azcona, Mia Esteve, Mar Ulldemolins,
Diana Gómez i Carlota Bentulà. Totes elles són víctimes --i botxins-- d'un univers malaltís que assenyala
un dels defectes de la nostra societat del benestar; un defecte que no es cura amb cirurgia.
Dues de les sis actrius de l'obra Esthetic
Paradise
Marta Jordi
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