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Van sacsejar Tàrrega amb el seu 
impactant punch i ara han saltat al 
ring de la sala Atrium de Barcelona 
disposades a estremir la petita pla-
tea de l’Eixample amb la seva des-
bocada energia i talent. Amb els 
seus excessos físics i emocionals en 
un extenuant duel de contrastos. 
Són dues actrius «enganxant-se», 
segons paraules del director del 
muntatge i de la companyia me-
xicana Vaca 35 Teatro en Grupo, 
Damián Cervantes. Elles són Mari 
Carmen Ruiz –immensa en les se-
ves dimensions físiques i interpre-
tatives– i Diana Magallón, prota-
gonistes d’un pols brutal en Lo úni-
co que necesita una gran actriz es una 
gran obra y las ganas de triunfar, ver-
sió libèrrima de Les criades de Jean 
Genet. 
 Borja Sitjà (director del Romea 
després del seu pas per La Villar-

roel) les va descobrir a FiraTàrrega i 
es va entestar a portar-les a la capital 
catalana. «Vaig viure una cosa insò-
lita: em vaig sentir part d’una baralla, 
d’un fet violent», recorda. Com que a 
La Villarroel El crèdit arrasa, van bus-
car la complicitat de l’Atrium, que 
és on estaran, després del seu pas pel 
Matadero de Madrid, fins al 2 de fe-
brer. 
 És el primer cop que el muntatge 
–que va néixer en un minúscul ha-
bitacle en un terrat de Mèxic– es re-
presenta en un teatre. Sempre han 
estat espais no convencionals (lava-
bos, garatges...) els que han mutat en 
el safareig on les intèrprets esquit-
xen al pròxim públic els seus senti-
ments, panteixos i suors, i s’esbatus-
sen involucrant els presents en una 
intimitat que talla la respiració. 
 «És un exercici d’intimitat extrem. 
Summament honest, molt més que 
la majoria d’obres plenes d’impos-
tures en les quals els actors diuen 
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coses que els queden molt lluny. És 
un teatre viu com la vida. Tot es con-
centra en un espai i dues actrius», 
argumenta el director, defensor 
d’un teatre que dialogui de tu a tu 
amb l’espectador.  

Confrontació física 

Ruiz, l’enorme actriu que acapara 
les mirades, està encantada de re-
calar a Barcelona. «El meu pare va 
néixer aquí i aquesta és una mane-
ra de retre-li  un homenatge», decla-
ra una artista que no repara a des-
pullar el seu desbocat cos durant el 
seu recital actoral. «Ruiz és única, 
impacta no només per les seves 
dimensions; també per la velocitat 
amb què mou el cos. I balla molt bé 
flamenc», valora Cervantes, que va 
buscar la confrontació física, a més 
a més de la dramàtica, per evocar 
la violència de Genet. «Són dues 
dones oblidades que es necessi-
ten», afegeix el director d’una obra 
que porta al límit l’equació amor-
odi. Les dues actrius es van bolcar 
en la construcció d’uns personat-
ges en els quals es deixen la pell: 
«Tenen molt a veure amb nosaltres;  
són com les nostres amigues in-
ternes», intervé Magallón. «La idea 
és que l’espectador visqui la nos-
tra voràgine», postil·la la immen-
sa Ruiz. H 33 Al descobert 8 Mari Carmen Ruiz (d’esquena) i Diana Magallón.
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Enorme duel mexicà
La immensa Mari Carmen Ruiz i Diana Magallón s’esbatussen en una versió lliure de ‘Les 
criades’ de Jean Genet del col·lectiu Vaca 35 H Un pols brutal i íntim que sacseja el públic

ESTRENA A LA SALA ATRIUM D’UN MUNTATGE QUE VA TRIOMFAR A FIRATÀRREGA 


