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Sala Beckett  
Fins al 3 de novembre

 
Salón Primavera és una joguina 
dramàtica compartida per Lluïsa 
Cunillé i Paco Zarzoso. 
L’habitació de jocs que han 
imaginat pot tenir moltes 
encarnacions (bordell, cabaret, 
centre aragonès, bingo, cinema, 
hospital de guerra, presó 
franquista, saló de ball i estudi de 
pintors postimpressionistes) , 
però és en cadascuna d’elles 
l’espai per retre homenatge al 
melodrama. Encara que sembla 
escrit a quatre mans per una tan 
interessant com improbable 

col·laboració entre Ionesco i 
Dürrenmatt, això és només 
escriptura. Una expressió 
surrealista –la clienta (Mafalda 
Bellido) com a principal 
defensora– per comunicar la 
passió desfermada del més pur 
melodrama popular, el qual va 
aconseguir el seu zènit al 
Hollywood dels anys 50.

Cunillé i Zarzoso (en funcions 
de porter en aquest muntatge) 
són els autors visibles. El latent és 
Philip Jordan, el guionista de 

Johnny Guitar de Nicholas Ray. El 
“Salón Primavera” és el “Salón 
Vienna” , el regne crepuscular de 
Joan Crawford. No és una 
suposició. La passional banda 
sonora de Victor Young és 
omnipresent, els diàlegs de 
Jordan s’apoderen dels 
personatges com si entressin en 
trànsit, i la caracterització de la 
propietària (Lola López) és 
inequívoca. ¿Simple apropiació 
d’un material de primera? És més 
una reinterpretació –molt lliure– 
d’un estat emocional. Gairebé en 
la línia de Fassbinder. Nom 
impossible d’obviar quan es 
contempla la relació estètica entre 
la mestressa i la cambrera 
(Blanca Martínez) , clavades a les 
protagonistes de Les amargues 
llàgrimes de Petra von Kant.

Ray i Fassbinder podrien 
resumir el corrent principal 
d’aquest espectacle, però en els 
seus afluents hi ha espai per al 
gran gest del cinema mut, la 
sarsuela còmica (La Gran Via) i 
les reconstruccions històriques. 
L’alcalde Santos Santos (Toni 
Sancho) és posseït per Sterling 
Hayden per després transmutar 
en un Alfons XIII en hores baixes.

La direcció de Lola López és 
dubitativa, tot i que sap com 
unificar la disparitat d’elements 
que recorren l’obra per crear una 
atmosfera compacta que 
transmet el joc dels autors. 
Llàstima que la companyia no 
compti amb més mitjans i un 
millor disseny de llums. Aquest 
text lluïria impressionant amb 
una producció més cuidada. 
–Juan Carlos Olivares

Salón Primavera

Llàstima que la producció no tingui més diners.

Teatre Coliseum  
Sense data de comiat

 
No hi ha dubte que el cartell de 
l’espectacle és el més provocador 
de tota la funció d’aquest cabaret 
entre friqui i molinesc (del 
Molino) produït a Madrid i que  
estrena o ha estrenat ja una 
segona entrega d’aquesta idea al 
teatre La Latina. The hole 
s’inspira en el cabaret tirant a 
l’històric Teatro de Manolita 
Chen, però no acaba de ser un 
cabaret. Li manca erotisme per 
més que es vegin culs, pits i un 
penis volant. Vol ser teatre, però 
el guió de les intervencions de la 
fantàstica Terremoto d’Alcorcón 
són en general fluixos, excepte 
quan improvisa amb el públic i 

se’l fica a la butxaca. 
L’espectacle vol ser una festa i 

el Coliseum llueix amb taules a on 
prendre una copa. Una bona idea. 
Però l’espai escènic, la casa de La 
terremoto, tira a la del terror del 
Tibidabo, i això lliga poc amb la 
personalitat de l’amfitriona. 
Tampoc la selecció musical dels 
números no és gaire encertada. 
Estrident. Vinga decibels. El 
millor, sens dubte, són els 
números de circ, gairebé tots ells  
exercicis aeris amb elàstics, 
molinets molt potents, o el del 
cèrcol d’una Marilyn grassoneta. 

No hi ha sensualitat en els 
stripteases i el conjunt resulta 
una mica embolicat. Però el 
públic espera moltes bromes i 
una grolleria simpàtica digna 
d’un Paral·lel friqui. I això li 
donen.  –Santi Fondevila

Teatre Condal 
Fins al 17 de novembre
 
Hi ha espectacles dels que seria 
millor no parlar. I aquest és un 
d’ells. El teatre comercial és 
necessari. Imprescindible.  I és 
lògic que busqui la millor manera 
de seduir els espectadors. Però 
potser hi ha línies vermelles que 
seria millor no travessar.  Aquest, 
les traspassa. Más sofocos, una 
comèdia divertida sobre la 
menopausa? Possiblement volien 
fer això, però el resultat és 
depriment. I el primer i gran 
responsable, la producció. 

Un projecte que sota el 
paraigües de la presència, en una 
gravació, d’una famosa 
presentadora de televisió, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, el 
d’una modista  naïf  que així 

vesteix gossos com marqueses o 
fa d’escenògrafa mentre sotmet 
quatre  actrius, entre elles la Loles 
Leon que ha treballat amb 
Almodóvar, a una tercer grau 
d’estupidesa. Els productors han 
fabricat un despropòsit que fa 
intel·lectual al clàssic de “culo, 
teta, pedo”. 

No em parlarem des de cap 
punt de vista artístic, però si 
creiem que hem de dir que la 
funció, escrita per dues dones i 
tres homes en un estil digne del 
austrolopitecus, és un greuge a la 
feminitat, una desqualificació de 
la dona farcida de tòpics,  un 
artefacte terrorista sobre la 
intel·ligència i, al nostre entendre, 
una ofensa per a unes actrius que, 
sobretot en el cas de Loles Leon i 
Alicia Orozco, poden donar molt 
de si com a pallasses. Com els deia 
al principi, millor no dir res de 
l’espectacle. –S.F.

The hole

Más sofocos

No en direm res.

L’autor latent 
d’aquest 
espectacle és el 
Philip Jordan de 
‘Johnny Guitar’


