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Marta Angelat debuta en la direcció teatral amb 'Tape'

David Janer, Héctor Claramunt i Cristina Genebat protagonitzen l'obra del nord-americà Stephen
Belber a la Muntaner

Marta Monedero

'Tape'
Sala Muntaner
Del 23/09 al 31/10

La llarga i diversa trajectòria de Marta Angelat com a actriu de televisió i teatre i com a dobladora
s'amplia ara a la direcció teatral, on fa el seu primer pas amb 'Tape', de Stephen Belber.
Tot va començar en una "de les eternes pauses de la televisió", recorda la directora, quan gravava per a
TV3 16 dobles. Un dels actors de la sèrie, l'Héctor Claramunt, estava traduint l'obra Tape (La cinta) i van
decidir, juntament amb Cristina Genebat i David Janer, portar-la al teatre. "He trigat a posar-me a dirigir -
admet Angelat-, però m'hi he sentit molt còmoda". Per què ara? "Per fer realitat totes les coses que un
imagina; fent d'actor depens de com et veuen, mentre que dirigint pots posar-hi la teva imaginació".

Per a aquesta primera experiència, "que no serà l'última", Angelat ha triat una peça de tres personatges,
d'estructura senzilla i ambientada en l'habitació d'un motel, on es veu una finestra. Escrita pel nord-
americà Stephen Belber i fins ara inèdita a l'Estat espanyol, Tape explica la trobada de dos amics deu
anys després d'haver deixat l'institut en un motel de carretera. Un fa de bomber voluntari, encara que es
guanya la vida fent de camell (David Janer) i li para una trampa al seu amic, un director de cinema que
comença a fer-se un nom (Héctor Claramunt), fent-li confessar que va violar una noia, que entra en
escena més tard (Cristina Genebat). Tres personatges que s'enfronten a les seves pors i mentides.
"Tape parla de com transformem els records segons els interessos i necessitats i també de com tot allò
que no diem queda enquistat i acaba convertint-se en rancor", raona Angelat.

Versió cinematogràfica
Representada a l'off-Broadway de Nova York per després sortir de gira per diferents Estats dels EUA,
Tape també s'ha estrenat al Soho londinenc. A més, se n'ha fet una adaptació cinematogràfica amb guió
del mateix Stephen Belber i protagonitzada per Ethan Hawke, Uma Thurman i Robert Sean Leonard.
Una producció independent que no ha arribat al nostre país, però que Marta Angelat va poder veure
abans de començar els assajos. "La nostra versió serà més passional perquè per caràcter els
mediterranis en som més, de passionals". 

Cristina Genebat i David Janer en una de
les funcions prèvies de Tape
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