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CRITICA DE TEATRE ^  «CARTES D’AMOR.

Enric López es va fent gran al Sol

i

les generacions de postguerra 
als Estats Units.

Va ser una de les grans 
èpoques en allò dels somnis 
americans. Andy, el protago
nista encarnat per Enric Ló
pez, va ser en aquell temps 
un noi aplicat i petit burgès de 
la Costa Est. L'argument situa 
perfectament el medi cultural, 
però no el lloc precís. A base 
d'estudi i de fer el servei a la 
Navy arriba a Harvard i a sena
dor. Ella, Melissa, ve de l'alta 
burgesia que a aquella banda 
dels Estats Units pren perfils 
aristocràtics.

Amb molt de cor
Des que es van conèixer a la 
high school, ell de beca i ella de 
«pago», que s'ha d'entendre, 
es van seguir escrivint al llarg 
de tota la vida. Ella primer es 
va fer de menys per casar-s'hi, 
després es va casar per despit 
amb un altre i, en una situació 
que l'obra tan sols apunta, mor 
alcoholitzada en els minuts fi
nals. Després d’una primera

VICENÇ SERRVTCATRE DEL SOL

□s darrers deu úKims minuts de «Cartes d’amor»y Enric López broda literalment el personatge

Cartes d'Amor, d 'A lbert R. Gurney.

Montse Martínez y Enric López 
(actors), Emíll del Bas (direcció) i 
Ramón Ribalta (producció artística)

Teatre del Sol, del 6 d ’abril fins el 2 
de juny.

JOSEP ACHE

Des d’aquell Tramvia ano
menat desig que van 
protagonitzar al 2007, 

el Teatre del Sol ha convertit 
Enric López i Montse Martínez 
en una mena de parella de fet. 
A tots dos. en tant que parella 
que han fet indestriable, els 
hi van posant al davant títols 
d'aquells que s’escriuen per a 
grans divos de l'escena, que el 
públic va a veure pel que han fet 
o el que són els actors en car
tell. D'aquí l'atractiu de veure 
com superen nous reptes en el

que hagin escrit expressament 
per ells, en una mena de més 
difícil encara.

Al Teatre del Sol, a Enric Ló
pez i Montse Martínez els hi van 
fer fer fa un parell d'anys una 
magnífica tria de fragments de 
Josep Maria de Sagarra, con
cebuda per l'actor sabadellenc 
Domènec Vilarrasa. Va ser un 
regal enverinat. El públic saba
dellenc més avisat no va deixar 
d ’imaginar el que allò hauria 
pogut ser d ’encarnar-ho el pro
pi Vilarrasa i la seva esposa, 
Teresa Cunillé. Tant més quant 
tots dos, a més de ser uns ac
tors excepcionals, van fer-se a 
l’ombra del propi Sagarra i les 
seves darreres estrenes al Ro
mea.

Tot seguit, Enric López i 
Montserrat Martínez els van

tornar a fer fer de parella en 
Les bruixes de Salem, d'Arthur 
Miller, on encarnaven el matri
moni format per John i Eliza- 
beth Procter. Sense tenir el 
protagonisme del seu marit en 
l'argument, ella va fer llavors 
una molt bona creació del seu 
personatge. Va saber trobar el 
punt just, i sobretot intens, 
en la barreja de sentit comú i 
emotivitat, que no només el tò
pic atribueix a una certa sensi
bilitat qualificada de femenina.

Èxit, no tan sols de públic
I ara han vingut les Cartes 
d'amor d ’Albert R. Ramsey. 
amb les quals Montserrat Mar
tínez i Enric López han acon
seguit un nou èxit, fins el punt 
que el Teatre del Sol n'ha pro
rrogat les funcions fins al juny.

L'obra ho mereix i els dos ac
tors sabadellencs també. En 
particular Enric López. Mesu
rat i modulat en l'evolució del 
personatge, hi ha aconseguit 
uns deu darrers minuts dignes 
d'un gran actor, dels grans de 
debó.

No és tan sols una obra per 
a lluïment de grans parelles 
d ’actors: Kathleen Turner i 
John Rubinstein en l’estrena a 
l’off-Broadway al 1989, Analia 
Gadé i Albert Glosas o Sílvia 
Munt i Pepe Munné en la lec
tura dramatitzada que en ho
nors d'estrena a Catalunya, i 
més de la versió catalana de 
Josep Costa, el Teatre del Sol 
va presentar al 1989. A més, 
l ’obra té una història. Constru
eix la memòria, la d'uns certs 
medis socials, del que van ser

 m----
La història és molt 

d ’Amèrica i molt 
d ’una època, però 
captiva el públic

part potser massa agitada 
en la declamació, Enric López 
aconsegueix aquí un punt de 
serenor i convicció realment 
notables.

Montse Martínez hi posa el 
cor. Molt de cor. Però si no ar
riba a tant és potser més per 
detalls de caracterització, més 
que de caràcter. Si en Enric Ló
pez es poden apreciar els efec
tes d’una certa direcció d'ac
tors, en Montse Martínez s'hi 
troba a faltar, a més, el ves
tuari, maquillatge, pentinats i 
bastant dels gestos i detalls 
que tocarien als estils d’allò 
que representa. Però que així 
i to t connecti tant bé amb el 
públic, diu molt al seu favor. I, 
sobretot pels qui no l'han vist, 
n'hi ha per creure que tampoc 
la Gadé deuria afinar tant ■

‘Criterioh’, premi al 
documental al Mecal-2012, 
arriba dimecres a l’Estruch

J.A.

En les sessions que l'Estruch 
(Sant Isidre, 118) dedica als 
curtmetratges presentats al 
Mecal, el certamen barceloní 
d'aquests formats, demà di
mecres (21 h) li arriba el torn 
a Criterioh, d'Alberto Blanco, 
que en la darrera edició del 
festival va aconseguir al pre
mi al millor documental I en el 
seu palmarès té una vintena

més de guardons aconseguits 
arreu del món. Conta el cas 
d’un noi obès, de 120 kilos de 
pes. que s ’obre camí en com a 
cantant de rap. El programa de 
la sessió inclou també Gotejat 
de Léo Verrier (França. 2010), 
Metamorfosi d’Alison Sterling 
(Regne Unit, 2010), La llegen
da de Beaver Dam, de Jerome 
Sabie (Canadà, Quebec, 2011) 
i La mina d'or, de Jacques Bon 
navent (Mèxic. 2010) ■ Femando Fernández, Criterioh de nom artístic en el rap, protagonitza el documental homònim
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