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ESTRENA D’UNA VERSIÓ IRÒNICA DEL CONTE DE ‘BARBABLAVA’ 

El malvat Barbablava del conte 
de Charles Perrault, aquell aris-
tòcrata que matava les dones per 
xafarderes, reconvertit en infeliç 
venedor de sabates. Mata les seves 
amants per compassió. Perquè no 
pateixin més pels seus desitjos im-
possibles. Així és Barbablava, l’es-
perança de les dones, la versió de la 
dramaturga alemanya Dea Loher 
que s’ha estrenat al Tantarantana 
(fins al 20 d’abril) sota la direcció 
de Lurdes Barba. Una revisió con-
temporània que converteix la tru-
culenta narració del segle XVII en 
una tragicomèdia esquitxada de 
paradoxes.
 «Enric, el personatge de Loher, 
és molt diferent del de Perrault, un 
home poderós que assumeix el 
rol dominant davant de les dones. 
En aquest cas és un home senzill, 
anodí i passiu davant d’elles. Ell no 
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Les va matar per compassió
Lurdes Barba dirigeix al Tantarantana ‘Barbablava, l’esperança de les dones’, de Dea 
Loher H El cruel mite aquí és un infeliç sabater que allibera les seves víctimes del seu patiment

33Barbablava i les dones 8 Àurea Màrquez, Clara de Ramon, Xavier Ripoll, Almudena Lomba i Empar Capilla. 

TANTARANTANA

 Les dues actrius assumeixen els 
papers femenins amb Àurea Màr-
quez i Clara de Ramon, mentre 
que Xavier Ripoll es fica en la pell 
del criminal. Encara que Xavier Al-
bertí ja va adaptar aquesta peça en 
clau musical per a un taller de l’Ins-
titut del Teatre, és la primera vega-
da que es representa als escenaris 
espanyols. 

Poesia i humor

La ironia i l’humor negre aparei-
xen  en una història cruel que inda-
ga en la necessitat que molts éssers 
humans tenen de viure l’amor de 
forma absoluta i intensa. «Confien 
que complir aquests desitjos els ha 
de salvar de totes les seves carèn-
cies», apunta Barba. L’obra remar-
ca la dificultat de realitzar els de-
sitjos més profunds i aprofundeix 
en la soledat i en les frustracions 
d’uns personatges ofegats en les se-
ves contradiccions. Malgrat la se-
va duresa, la directora emfatitza el 
llenguatge «molt poètic» d’un text 
«divertit i delicat, capaç de barre-
jar les parts tendres i dures de l’és-
ser humà».
 El personatge d’Enric Barbabla-
va que dibuixa Loher és, en parau-
les de Ripoll, «un gran catalitzador 
de passions que l’autora revesteix 
d’ambigüitat, situant-lo entre víc-
tima i botxí». Perdut en una espi-
ral de soledat, és incapaç d’abra-
çar l’amor pur quan se li presenta 
per primera vegada. Per la seva vi-
da van passant Júlia, Judit, Anna, 
Eva, Christiane... «Totes aquestes 
dones volen alguna cosa d’ell que 
no els pot oferir. Però Barbablava 
tampoc pot suportar el seu pati-
ment i acaba matant-les per allibe-
rar-les d’aquesta angoixa», justifi-
ca la directora. H

persegueix cap relació amb elles, el 
que voldria és estar tranquil, no sen-
tir-se arrossegat per cap emoció», 
puntualitza la directora, que també 
ha firmat la posada en escena recent 
de l’obra Ocells i llops, al TNC. En el 
cas de Barbablava, va decidir accep-
tar l’encàrrec de Les Golfes de la Bo-
hème, companyia i productora for-
mada per Empar Capilla i Almude-
na Lomba. 

González Macho 
opta a la reelecció

EL PERIÓDICO 
MADRID 

Enrique González Macho va presen-
tar ahir la seva candidatura per re-
petir com a president de l’Academia 
de Cine, càrrec que ocupa des del 10 
d’abril del 2010, segons va confirmar 
a l’agència Efe el productor. L’actual 
president de l’entitat va formalitzar 
el tràmit l’últim dia de termini, i des-
prés d’haver assegurat fa mesos que 
la seva intenció era no seguir al cap-
davant de l’organisme. No obstant, va 
matisar llavors que si considerava ne-
cessari fer-ho, sí que es presentaria.
 El productor no va voler donar 
més dades sobre les persones que 
l’acompanyen en aquesta candida-
tura, que haurà de ser validada per 
la comissió electoral, que oficial-
ment proclamarà les candidatures 
acceptades el 15 d’abril vinent.
 A més de la de González Macho, 
en dies passats es va presentar una 
altra candidatura, encapçalada per 

la productora Piluca Baquero (Lo que 
sé de Lola) i que, igual que la de l’actu-
al president, ha de ser validada per 
la comissió electoral. A la llista de Ba-
quero figuren, com a vicepresidenta 
primera, l’actriu Ana Álvarez, i com 
a vicepresident segon, el realitzador 
Manuel Palacios.

24 DE MAIG / Les eleccions per designar 
el 14è president de l’Academia se ce-
lebraran el 24 de maig. El dia 21 
d’abril s’enviaran les paperetes amb 
les candidatures proclamades per 
exercir el vot per correu. 
 El primer president de l’Acade-
mia va ser José María González Sin-
de, el 1986. El van succeir Fernan-
do Trueba, Antonio Giménez Rico, 
Fernando Rey, Gerardo Herrero, Jo-
sé Luis Borau, Aitana Sánchez Gijón, 
Marisa Paredes, Mercè Sampietro, 
Ángeles González Sinde, Eduardo 
Campoy, Álex de la Iglesia i Enrique 
González Macho. H
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