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PASSIÓ CONTRA LES ARRUGUES 

• Montse Guallar i Lluís Marco encarnen una parella madura que passa la crisi de l'edat a
'Mathilde'

Guillem Clua

LA FITXA
'Mathilde'
Local: Espai Lliure
Horaris: Divendres, 15, i dissabte, 16, 21.30 hores. Diumenge, 17, 18.30 hores
Preus: De 12 a 16 euros

A l'Espai Lliure hi podem veure el que el tòpic periodístic sol definir com un duel interpretatiu que
consisteix a contemplar dos grans actors fent bé la seva feina en papers d'allò més dramàtics. I en
aquest cas el nom fa la cosa. Es tracta de Montse Guallar i Lluís Marco. ¡Bufa!.

A tots dos els vam poder veure junts, cara a cara, i també al mateix escenari en l'excel.lent Després de
l'assaig, d'Ingmar Bergman, deu fer un parell de temporades. I ara, com qui demana més natilles,
repetim amb l'obra Mathilde, de Veronique Olmi.

Mathilde versa sobre la negativa a acceptar l'envelliment del propi cos i de totes les coses, dels
sentiments dels membres d'una parella madura; de tot, en definitiva, ja que res s'escapa de l'erosió
temporal. La dona, en un intent de sortir de l'autopista del temps, s'ha deixat portar per la passió per un
adolescent, cosa que li ha costat tres mesos de presó.

I no dubta gens a reclamar al seu marit de cinquanta anys les paraules i els actes que els ajudin a
retrobar la fogositat i les papallones a l'estómac de les primeres carícies. L'home, per la seva part, es
debat entre una fèrria moralitat i el dubte sobre quin paper adoptaria si el flirteig de la seva dona no
hagués estat adequadament castigat per la llei.

L'encarregat de dirigir aquest text és Jordi Mesalles, el mateix que en el cas de la peça de Bergman. El
director resumeix l'essència de l'obra referint-se a una cita d'Oscar Wilde sobre l'edat.

"Wilde va afirmar que el pitjor no és pas envellir, sinó la lluita per mantenir-se sempre jove per
dins --afirma Mesalles--. En el seu desconcert, Mathilde vol que el seu marit comprengui i
assumeixi el seu acte com una necessitat humana que justifiqui la passió com la imprescindible
bogeria en què la vida brilla". 
Montse Guallar i Lluís Marco es rebel.len davant
l'envelliment.
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