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FRANCESC MELCION

Ana Belén diu el monòleg de Gabo amb contundència

T E A T R E

‘Diatriba de amor contra un hombre sentado’

Ase dels cops
Francesc Massip

‘Diatriba de amor contra un hombre sentado’, de

Gabriel García Márquez. Intèrprets: Ana Belén, Pedro
G. de las Heras. Escenografia: Gerardo Vera. Direcció:

José Carlos Plaza. Teatre Romea, 8 d’abril.

L’amor satisfet no ha tingut mai història. La felicitat és un
miratge efímer. Llocs comuns o comprovades evidències?
L’única peça teatral de García Márquez posa a l’ast de l’esce-
nari una dona com Graciela que rosteix el greixum d’una
convivència de vint-i-cinc anys, ben nodrida d’alegries i pe-
núries, d’infidelitats i friccions, en un volcà verbal de noran-
ta-cinc minuts que deixa el personatge en la pell i l’os. Una
torrentada de paraules que aboca sense salses sobre l’ase dels
cops d’un marit impassible, preocupat només per l’aparença
i la façana, indiferent i mut a l’ensorrament matrimonial que
en un últim acte d’hipocresia celebra les noces d’argent, a la
ratlla dels cinquanta.

A la mateixa ratlla, però amb una singular plenitud artís-
tica, Ana Belén encarna la protagonista sense els excessos de
Defensa de dama (2002), més ajustada al rol de burgeseta fina
que tant li escau. Sap dir l’esponerós monòleg de Gabo amb
contundència i resolució, però sense lliurar-se plenament al
personatge, massa pendent de lluir els seus encants personals
-que són molts-. Potser li falta posar-se dins la pell de Graciela
i oblidar-se que és Ana Belén, atrapada en ella mateixa, massa
pendent del que li reclama el seu públic incondicional que
lògicament la trobarà al punt. El muntatge de luxe que ha
concebut Plaza es rebla amb una escenografia preciosista de
Gerardo Vera que divideix simbòlicament l’escena en un espai
dual i simplista: el bé i el mal, el món dels somnis i de la lli-
bertat que ocupa la dona versus el món d’aparador i de l’èxit
social que ocupa el silent marit, parapetat rere un diari i en-
voltat de llibres polsosos, frisos daurats i riquesa decadent.
Belén evoca els millors moments de la seva vida gronxant-se
en una hamaca sobre un fons de suggerents projeccions ma-
rines, on els estels nocturns esdevenen volves de neu sota el
fred de París, i només envaeix l’espai del marit per calar foc

a aquell infern anímic quan decideix abandonar-lo sota un
oceà de retrets i frustracions. El potent i sucós text del gran
novel·lista colombià s’imposa a l’espectador malgrat el ma-
nierisme d’una posada en escena dissenyada al servei de la
magnètica actriu.

Teatres possibles al Barribrossa
Cesc Martínez

BARCELONA

La tercera edició del
cicle Barribrossa ha
ofert vuit muntatges

teatrals en cinc
espais diferents de la

ciutat

L’
herència
de Joan
Brossa,
poesia en

tres dimensions i
una dramatúrgia
sempre nova, enca-
ra sedueix molts
creadors. Per això
l’Espai Escènic Joan
Brossa ha organit-
zat, per tercer any,
un cicle d’especta-
cles amb propostes
d’aquesta mateixa
corda.

Les fronteres entre poesia i
teatre van ser abolides fa
temps, i ara els únics límits
encara són prou amplis: una
setmana i cinc espais dife-
rents a Barcelona per a vuit
muntatges. El primer del
programa era El cap als núvols,
de la companyia Playground,

que sorprèn per la seva sen-
sibilitat i, també, per la bar-
reja coherent, personalíssi-
ma i muda de titelles, pro-
jeccions de vídeo, teatre
d’ombres i unes gotetes de
dansa.

Després, dos curtmetrat-
ges de Frederic Amat en re-
cord de la titellaire Teresa
Calafell. Encara que no hi ha
relació directa entre aquesta
i la proposta de Playground,
el mateix Hermann Bonnín
–director de l’Espai Escènic
Joan Brossa– reconeix que en
alguna cosa s’assemblen. El
primer curtmetratge d’Amat,
titulat Deu dits, és una pel·lí-
cula sobre l’últim espectacle
de Teresa Calafell, La guinda,
que es va representar en
aquest mateix teatre ara fa
cinc anys. Hi desfilen tot de
petits personatges creats per
ella amb les mans, fulles de
col, tomàquets i plàtans.
Després, un petit reportatge
de com es va fer Deu dits, fil-
mant a l’habitació de l’artis-
ta malalta, que també inclou
algunes entrevistes. En el
Barribrossa també van recu-
perar un espectacle: Un mar
dins el calaix, un recital dra-

matitzat que Pep Paré i Tere-
sa Vilardell havien muntat
l’any 2003 amb textos de Jo-
aquim Ruyra. Damunt l’esce-
nari, s’hi despleguen paradi-
sos, seduccions i mort, i fins
una mena de sordidesa, pors
i alguns vicis de l’ésser hu-
mà, que Ruyra esculpeix amb
les paraules justes. Hi inter-
venen pocs elements però

forts: el vestit d’escorça de
surera dissenyat per Perejau-
me i que l’única actriu, Fina
Rius, s’endossa com a màs-
cara de cos o fa servir de ti-
tella, segons el cas; al fons,
una calaixera on es guarden
els contes i la natura i el mar
mateix.

L’espectacle central del
Barribrossa 2005, Wamba va!

tenia lloc al Mercat de les
Flors. Es presentava com una
revista de Gerard Altaió,
Eduard Escoffet, Josep Pe-
drals i Martí Sales. Sobre un
escenari clàssic, uns actors
que esperen Godot acaben
sent oblidats rere una barri-
cada de llibres al lloc de la
quarta paret. Mentrestant, a
l’espai que hauria d’ocupar
el pati de butaques, hi ha
trànsit de cotxes i escenes de
vida quotidiana, històries
d’amor i signes contradicto-
ris o simplement casuals, no
res més que juganers.

Monsieur Chat
La projecció de Chats perchés

va ser menys concorreguda.
Aquesta fantasia anarquista
pren l’art del grafit com a
forma lliure d’expressió cen-
trant-se en el personatge de
Monsieur Chat, un gat que
apareix pintat repetidament
a les parets de París. I seguint
la tesi del musée de la rue que
planteja aquesta cinta, entre
les activitats programades
també hi havia un itinerari
per diverses obres de Joan
Brossa instal·lades pels car-
rers de Barcelona.

.............................
Jordi Silva novel·la
la seva obra teatral
‘Ja en tinc trenta’
Carles Matamoros
BARCELONA

El jove escriptor Jordi Silva
converteix la seva primera
obra Ja en tinc trenta
(Empúries) en una novel·la
que manté els elements
essencials del text original. La
carrera professional de Jordi
Silva (1973, Barcelona) va
començar tard. De fet, no va
arrencar fins que l’escriptor,
que treballava de cambrer al
Teatreneu de Gràcia, va
guanyar el Premi Fundació
Romea del 2004 amb Íntimes
loquacitats. Aquella obra,
rebatejada posteriorment
com Ja en tinc trenta, reflectia,
en clau d’humor, la crisi d’un
jove que pateix “la síndrome
de Peter Pan” i que, per tant,
es nega a acceptar l’arribada
de la vida adulta un cop ja ha
complert els fatídics trenta
anys. El muntatge teatral va
córrer a càrrec del director
Àngel Llàcer i l’obra va
resultar ser un èxit de públic.
El muntatge, que actualment
està de gira, es va mantenir
més de dos mesos al Teatre
Condal. Ara, la novel·la que
adapta aquell text teatral,
també titulada Ja en tinc trenta
(Empúries), arriba amb la
voluntat “d’ampliar
continguts” sense trencar
amb “l’essència” de l’original.

.............................
El Lliure homenatja
Carlota Soldevila
Redacció
BARCELONA

El Teatre Lliure ret
homenatge aquest vespre a
l’actriu Carlota Soldevila,
membre fundadora del teatre
quan només tenia la seu a
Gràcia i d’Els Joglars, en un
acte en què participaran
companys i amics de diverses
companyies. L’acte consistirà
en la lectura de textos que va
interpretar en el seu moment
l’artista que es va dedicar al
Lliure en cos i ànima. Albert
Boadella, Jordi Bosch,
Hermann Bonnín, Ana
Lizaran i Rosa Novell seran,
entre d’altres, els lectors
d’aquests escrits. Soldevila
moria el febrer passat a
Barcelona als 87 anys.

.............................
Xavi Garriga i Catars
actuen al Luz de Gas
Redacció
BARCELONA

Xavi Garriga, una de les veus
més significatives de la
música catalana amb arrels
afroamericanes lligades al
jazz, presenta el seu nou disc,
Sóc músic, aquesta nit a la sala
Luz de Gas acompanyat de
Catars, el grup que lidera amb
Carles García i amb què ha
participat en un bon grapat
de programes televisius.


