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DUES HISTÒRIES DE DONES 

• L'Artenbrut acull a partir d'avui 'Flipando en colorines' i 'Estrella sublime', les primeres obres de
la Novena Mostra de Teatre de Barcelona

G. C.

 LA FITXA
'Flipando en colorines' / 'Estrella sublime'
Local: Artenbrut. Barcelona
Horaris: Divendres, 22, 21.00 hores (Flipando en colorines). Dissabte, 23, 21.00 h, i diumenge, 24, 18.00 hores (Estrella
sublime)
Preu: 10 euros

Un any més, i ja en van nou, les sales alternatives acullen la Mostra de Teatre de Barcelona. Es tracta
d'un projecte sociocultural i artístic que va començar el 1995 per promocionar obres i autors, actors i
directors novells per donar-los una via d'ac- cés a les sales de teatre comercials. El primer escenari que
acollirà la Mostra és l'Artenbrut, que aquest cap de setmana ofereix dues produccions centrades en
l'univers femení.

Inspirat en l'estètica del còmic i amb un humor agredolç, Flipando en colorines recrea una atmosfera
irreal per parlar de temes d'allò més reals. Set actrius encarnen uns personatges tan monocromàtics
com caricaturescos, petits monstres amb defectes i patiments reconeixibles que es tornen colorits i
graciosos als ulls del públic. Dones bigotudes, verdes, vermelles, plàstiques, sensibles, modernes i
sensuals parlen del racisme, la infantesa, l'adolescència, l'amor, el desamor i la dignitat del treball.
Melina Pereyra n'és l'autora i directora.

Estrella sublime narra la història de Lola, una cambrera sevillana que aguanta com pot els borratxos de
torn i acaba explicant retalls de la seva vida mentre veu passar davant els seus nassos el despit del seu
últim home. La pobra es va escalfant per la gelosia i acaba --horror-- blasfemant contra els més divins i
virginals símbols. Una aparició fantasmal li respon i la reprèn.

Les dues dones, la real i l'apareguda, discutiran sobre temes litúrgics, mundans i sexuals,
desemmascarant la hipocresia i plantejant necessitats absolutes des del punt de vista de la dona. Les
actrius Marga Martínez i Lola Marmolejo firmen també el text, dirigit per Antonio Campos.
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