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'CANÇONS DEDICADES', el pes de la soledat 

• Excel.lent treball de Pepa López en una dura obra de Franz Xaver Kroetz

NÚRIA SÀBAT

DIRECTORA: Carme Portacelli
LOCAL: Sala Muntaner
DATA: 14 de juliol

En primer lloc, s'ha de celebrar el magnífic treball de Pepa López, que mereix un fort aplaudiment. Hora
i mitja de muda interpretació, sense dir ni paraula però dient-ho tot a través del gest, el cos i la mirada.

Ella és Frau Rasch, i acaba d'arribar a casa seva, un minúscul i ordenadíssim apartament. Darrere
d'una façana arreglada i coqueta s'amaga la feixuga soledat d'una dona que lluita inútilment per
sobreviure en un món on no encaixa. L'ordre, la meticulositat i la rutina són la seva arma i el seu refugi;
la ràdio, la seva vàlvula d'escapament. Deixant-se portar per les melodies que desgrana, el seu estat
d'ànim passa de la vitalitat a l'abatiment i és fascinant veure com l'actriu s'adapta al ritme de les
cançons.

Sense sorpreses, sense efectismes, la rutina implacable pràcticament en temps real --amb algunes
excepcions que tampoc alleugereixen gaire un muntatge, sens dubte irreprotxable, que Portacelli ha
dirigit amb encert i meticulositat-- Cançons dedicades s'adapta a l'hipernaturalisme que l'obra requereix.

Però si és dura per a l'actriu, també ho és per a l'espectador, que acaba asfixiat en la mateixa atmosfera
que cobreix el personatge. Portacelli adapta l'obra a un context més actual, en suavitza alguns
aspectes i hi incorpora nous elements amb la finalitat d'acostar-la a un públic més jove --que no sé si
arribarà a interessar per ella-- i ens invita a invertir l'esforç de la protagonista: no es tracta de resignar-
se, sinó de lluitar i rebel.lar-se contra aquesta societat que ens imposa un tipus de vida que no
compartim.


	'CANÇONS DEDICADES', el pes de la soledat
	• Excel.lent treball de Pepa López en una dura ob
	NÚRIA SÀBAT



