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Encoratjador canvi de registre
Albert Espinosa porta a l’Espai Lliure suggerents tocs de sexualitat

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

No és un salt al buit, sinó el resultat 
d’una decisió molt meditada. Albert 
Espinosa canvia de registre amb El 
fascinant noi que treia la llengua quan 
feia treballs manuals. Amb aquesta 
obra, estrenada dimecres al seu mi-
tificat Espai Lliure, inicia una nova 
etapa, allunyada de la comèdia agre-
dolça al voltant de les disminucions 
i el càncer, que li han donat un segell 
creatiu propi.
 Sense abandonar del tot l’humor, 
ara li toca posar-se més cerebral i fins 
i tot psicoanalític per parlar, sempre 

des del seu personalíssim llenguat-
ge, d’una cosa tan seriosa com el se-
xe. Un repte resolt sense caure en la 
banalitat i les situacions explícites. 
Un grup de jazz complementa l’ac-
ció i ajuda a crear la suggestiva at-
mosfera del relat.
        Marcos (Albert Espinosa) és un 
pintor que s’enfronta a l’impacte de 
la mort de la seva mare, una coreò-
grafa que va marcar la seva vida i que 
li va començar a parlar del sexe quan 
només tenia 10 anys. Ell és l’eix de la 
història amb el policia Dani (Juan-
ma Falcón) i un estrany amb poders 
màgics (Roger Berruezo). L’esceno-
grafia mostra un taller de pintura, 
amb quadros de Llorenç Pons, una 
taula, ginys pictòrics, una maleta 

amb records materns i una banyera 
que acull les accions més suggerents 
del muntatge.

DIÀLEGS ENGINYOSOS / «L’existència 
és infància, sexe i mort», havia sen-
tenciat la seva mare. Marcos, que va 
optar per ser pintor després de con-
templar el quadro La vida de Picas-
so –projectat en trossos com el ma-
teix relat–, juga amb aquest art per 
expressar la «connexió amb el seu 
món interior». I des d’aquí flueix el 
cabal narratiu, amb enginyosos dià-
legs entre ell i Dani, o amb aquest es-
trany que té el «do de veure els fets i 
el desig». Només a partir del desco-
briment de la realitat de les relaci-
ons entre aquests personatges, in-

CRÒNICA

cloent-hi la mare, Marcos podrà arri-
bar a «pintar el sexe» i afrontar-lo. 
 El muntatge, que parla de la re-
cerca del plaer i la passió, de la pintu-
ra, la música i els elements sobrena-

turals aguanta, tot i que el ritme de-
cau a la meitat per aixecar-se al final. 
Els actors compleixen, sobretot Ber-
ruezo, sense oblidar el quartet amb 
un inspirat Óscar Blanco. H

33 Roger Berruezo, a l’esquerra, i Albert Espinosa, en el muntatge.
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J Dues de les actrius del 
repartiment de Boulevard, 
Àgata Roca i Marta Pérez, són 
components de T de Teatre, 
una companyia que afronta 
una nova etapa amb la recent 
marxa de Míriam Iscla, una de 
les fundadores del grup. L’actriu, 
ara al TNC amb El casament d’en 

T DE TEATRE S’AGAFA UN DESCANS

NOVA ETAPA

Terregada, ha decidit canviar la 
seva carrera, al marge del grup,  
en una separació amistosa.  
T de Teatre viu una temporada 
de parèntesi en què les quatre 
components actuals –Roca, 
Pérez, Mamen Duch i Carme Pla– 
estan immerses en projectes al 
marge de la companyia.
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comèdia

‘Boulevard’ recrea l’ambient 
rere el teló d’una alta comèdia

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

t
eatre dins del teatre. Alta co-
mèdia al costat de relacions 
personals. Glamur i bamba-
lines. Carol López torna a 

La Villarroel amb Boulevard, una es-
perada peça després de l’èxit que va 
aconseguir amb Germanes, la seva an-
terior proposta. L’obra, actualment 
en les seves funcions prèvies, s’estre-
narà dilluns que ve en una première 
que tindrà encara més relleu perquè 
López es farà càrrec al gener de la di-
recció de La Villarroel, en substitu-
ció de Javier Daulte.
 A la directora la va seduir el joc de 
fer un text que inclogués els assajos 
d’una alta comèdia inspirada en His-
torias de Filadelfia, la llegendària pel-
lícula de George Cukor, i a la vega-
da mostrar què s’amaga rere el teló. 
Boulevard, el nom de les dues peces  
–la real i la de ficció– convoca un di-
rector ambiciós a punt d’arribar a 
la cresta de l’onada (Ernesto Colla-
do), un actor que és el seu germà i 
a qui se li presenta el primer paper 
protagonista (Paul Berrondo), una 

La directora 
s’ha inspirat en el 
film ‘Historias de 
Filadelfia’, de Cukor

Carol López porta 
a La Villarroel un àcid 
joc entre assajos i 
relacions personals

actriu que torna després d’un perí-
ode lluny de l’escena (Àgata Roca), 
una productora de caràcter agressiu 
(Marta Pérez) i una diva veterana en 
decadència (Amparo Fernández).

PASSAR-SE DE VOLTES / «Segueixo in-
tentant tenir acidesa i mala llet, pe-
rò és una comèdia i ens hem passat 
una mica de voltes», puntualitza rà-
pidament la directora, que té la sen-
sació que sempre acaba abordant les 
relacions personals com el gran eix 
de la seva dramatúrgia. Si a Germa-

nes era en un entorn familiar, ara és 
en el món de l’escena. «Ens en riem 
de certes coses del món del teatre i 
n’ensenyem les bambalines».  Tam-
poc hi falta una «lleu» al·lusió a l’es-
pectador teatral.
 López explica que l’ombra d’His-
torias de Filadelfia, de Katherine Hep-
burn i Cary Grant, planeja en tot 
moment sobre el seu Boulevard. No 
ha dubtat, no obstant, a permetre’s 
la llicència de saltar-se una dèca-
da. Si el film de Cukor és del 1940, 
ella ha decidit que els personatges 
d’aquesta obra de ficció llueixin un 
look propi dels 50. «Volia jugar amb 
aquest vestuari, amb la ironia i les 
rèpliques àcides de la pel·lícula situ-
ades dintre d’una història d’amor». 
I posa l’exemple d’Àgata Roca per 
concretar aquesta indumentària 
glamurosa. «Ens agradava veure-la 
amb un vestit estil Audrey [Hepburn] 
dels anys 50, més que dels 40».

CANVIS CONTINUS / López ha seguit el 
seu procediment habitual d’escrip-
tura segons avancen els assajos, fins 
al punt de canviar constantment 
d’idea sobre la marxa. «Cada dilluns 
ho variava tot i vull agrair la pacièn-
cia que han tingut els meus actors», 
subratlla. Per a alguns, com Berron-
do i la mateixa Roca, no va resultar 
una novetat perquè han participat 
en anteriors obres d’aquesta direc-
tora. Marta Pérez, per contra, parla 
d’«un procés trepidant i d’una agili-
tat brutal».
 Com ja passava a Germanes, Boule-
vard és una obra bilingüe. Els intèr-
prets s’expressen indistintament 
en català i castellà, llengua destina-
da per a l’alta comèdia que assaja 
aquest equip artístic i l’estrena de la 
qual significa el final de la nova cre-
ació de Carol López. H

33 Amparo Fernández (la diva), Àgata Roca (l’actriu) i Paul Berrondo (l’actor), en una escena de ‘Boulevard’.
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