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Gàbia de silencis

Francesc Massip

'Amor matern', d'August Strindberg, versió d'Hillevi Melgren i Josep Palau i Fabre. Intèrprets: Imma Colomer, Marina
Gatell, Mercè Managuerra, Maria Ribera. Escenografia: Manolo Trullàs. Direcció: Judith Colell. Barcelona, Espai
Brossa.

La realitzadora cinematogràfica Judith Colell s'estrena en el teatre amb una breu tragèdia que fa
esclatar el minúscul Espai Brossa amb peculiar intensitat. Amor matern no deixa escapar ni un bri d'aire
del resclosit rerefons biogràfic de Strindberg, ans concentra en un clima asfixiant les relacions enrarides,
cruels i profundament insatisfetes de quatre personatges femenins. Una immensa Imma Colomer és la
mare, vestida significativament amb el vermell de la pulsió sanguínia i la confrontació, que s'ha passat la
vida fent-se la víctima i mantenint la casa com un fortí inexpugnable. Una gàbia de silencis i de mitges
veritats, tancada i barrada amb el concurs de la tia (Mercè Managuerra), on es gronxa sense esma la
filla, com un lloro rebel que, malgrat les ganes de volar a lloure, no sap sinó repetir les ordres de l'amo.
Marina Gatell, investida d'un emblemàtic i llòbrec negre preludi del rigor més sinistre, és una actriu
emergent, un pèl estrident en la menudesa de l'espai, però que sap escandir les tensions receloses i
preparar-ne l'esclat. El triangle domèstic i enxubat és trepanat per la lluminosa irrupció de Maria Ribera,
una actriu que s'imposa amb singular autoritat i elegant presència escènica. És l'amiga, vestida amb el
blanc aristocràtic i purità, que vol alliberar la filla de la tirànica tutela materna però que es mostra
cargolada en un estrany turment que només provocarà suspicàcia. Una revelació insospitada posarà
contra les cordes la noia de la gàbia, que, finalment, triarà romandre entre barrots. Quan els
remordiments pesen en excés, els desigs s'esberlen, les inèrcies coagulen el malcontentament i la
crueltat esdevé norma.

Un muntatge equilibrat, escènicament ben resolt, que manté l'espectador sobre les brases de la tensió,
agullonat per uns punyents diàlegs no només verbals, ans gestuals, de mirades i silencis.

Maria Ribera i Marina Gatell formen part d´un triangle
domèstic angoixant
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