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• 'Marie i Bruce', de Wallace Shawn, retrata una parella infeliç

G. C.

'Marie i Bruce'
Local: Teatre Fabià Puigserver
Horaris: Divendres i dissabte, 21.00 h. Diumenge, 18.00 h.
Preus: De 16 a 22 euros

Després d'una setmana marcada per estrenes d'autors locals, el Teatre Lliure presenta al Fabià
Puigserver Marie i Bruce, un text del britànic Wallace Shawn dirigit per Carlota Subirós, que repeteix
amb l'autor després de posar en escena L'oficiant del dol el 2003, al mateix edifici.
L'obra ens mostra com és un dia qualsevol d'un matrimoni infeliç. Sota la premissa que Marie (Mònica
López) odia Bruce, i Bruce (Eduard Farelo) no se n'adona, l'autor ens acompanya a través de 24 hores
infernals, a estones surrealistes, en què els protagonistes s'embranquen en abusos verbals,
desenfrenaments pseudoeròtics i sentències sobre el fàstic pel cònjuge i també per la vida.

PUNT CULMINANT
Aquesta peça és un punt culminant en l'obra de Shawn, ja que resumeix experiments previs relacionats
amb els inferns domèstics i els conflictius rituals de la classe mitjana occidental passats pel filtre de
l'absurd. Marie i Bruce no es plantegen com a personatges realistes, sinó com a instruments d'uns
sentiments que, en el fons, tenen vida pròpia. La peça va arribar a la pantalla gran l'any passat sota el
mateix títol i protagonitzada per Julianne Moore i Matthew Broderick.
Shawn és més conegut per la seva faceta d'actor. Ha participat en pel.lícules ambicioses, com Vania en
la calle 42 i Melinda y Melinda, i en comèdies comercials de l'estil de La mansión encantada, Mi
marciano favorito i La princesa promesa, i s'ha convertit en una de les cares secundàries més populars
de Hollywood.

Eduard Farelo i Mònica López, a Marie i Bruce.
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