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Hipnòtica Vicky Peña
CRÒNICA La intèrpret commou a l’Espai Lliure amb ‘A casa (Kabul)’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

u
na dona llegeix, assegu
da còmodament a casa 
seva a Londres, una guia 
de Kabul. El llibre és an

tiquat, però això no importa per
què al que la dama ens convida és a 
viatjar amb ella pels camins de 
 l’actualitat i del passat. I a refle
xionar amb ironia i sentit crític so
bre la deriva col·lectiva de l’indivi
du i de la humanitat sencera. L’es
pectador recorre des dels orígens 
la història de l’Afganistan, amb les 
seves etapes d’esplendor, misèria, 
guerres tribals i invasions foranes, 
i al mateix temps incideix, en els 
girs del gran text del dramaturg 
nordamericà Tony Kushner (autor 
d’Angels in America), en el calamitós 

món d’una dona desequilibrada i 
necessitada d’amor i comuni
cació.
 Vicky Peña ha rescatat del mun
tatge Homebody/Kabul el monòleg 
de més d’una hora que ella matei
xa va interpretar el 2008 al Romea 
per convertirlo, assumintne tam
bé la traducció, en un espectacle 
independent que arrasa a l’Espai 
Lliure.

sa que no sigui la del món que ella 
projecta.
 L’actriu juga amb el gest, la mo
dulació de la paraula, amb les se
ves ulleres i la col·lecció de barrets 
orientals que apareixen en escena, 
 adquirits a la botiga d’un afganès 
que viu a la city i amb el qual fanta
sieja.

BOGERIA I LUCIDESA / Hi ha tanta subs
tància en aquest text que l’interpel
lat espectador dubta per on ha d’en
cararlo. La reflexió des de la grada 
s’encamina per diferents perifèri
es. A vegades s’instal·la en la boge
ria de la dona i altres en la seva lu
cidesa. O en l’anàlisi dels devasta
dors efectes de la manera en què la 
colonització i l’imperialisme han 
anat degradant diferents cultures 
–caldo de cultiu, entre altres coses, 
dels atemptats de l’11S–. I no fal
ta a la cita el sentiment de culpa 
social.
 Tot plegat de la mà d’una hip
nòtica intèrpret com és Vicky Peña, 
capaç de crear per si sola un uni
vers ple de commovedores sensa
cions. H

 Dirigida una altra vegada per 
Mario Gas, l’extraordinària actriu 
catalana es mou com un peix a l’ai
gua per la paleta d’emocions del 
relat. El seu és un exercici teatral 
canviant, però que no perd mai el 
nord. Salta de la història a les aco
tacions personals amb una natura
litat sorprenent. Ha interioritzat 
tant el seu personatge que ningú té 
la impressió de veure una altra co

33 Vicky Peña, en un moment de la representació d’‘A casa (Kabul)’.
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L’actriu ha rescatat  
el monòleg que ella 
mateixa va interpretar 
al Romea el 2008

Jaime Rosales, l’únic 
director espanyol 
present a Cannes

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

JeanLuc Godard, David Cronen
berg, els germans Dardenne i Ken 
Loach encapçalen la llista de realit
zadors que competiran per la Pal
ma d’Or al Festival de Cannes, del 
14 al 25 de maig. Un cartell que es va 
donar a conèixer dijous i que té una 
més que reduïda presència espanyo
la. Només el director català Jaime 
Rosales hi serà present, tot i que no 
ho farà a la secció oficial. La seva pel
lícula Hermosa juventud, un relat am
bientat en la crisi econòmica, com
petirà a la secció Una Certa Mirada, 
dedicada a un cine menys convenci
onal, i s’enfrontarà amb autors com 
Wim Wenders i Ryan Gosling, en el 
seu debut darrere de la càmera. 
 Sí que concursaran per la Pal
ma d’Or Still the water, dirigida per 
la japonesa Naomi Kawase i copro
duïda pel català Lluís Miñarro, i Re-
latos salvajes, que firma l’argentí Li
sandro Alonso i coprodueix Pedro 
Almodóvar. El festival també pro
jectarà a la secció oficial, amb un ju
rat presidit per la neozelandesa Jane 
Campion, l’última cinta de Godard 
i la setena que presenta a competi
ció: Adieu au langage. Altres dels artis
tes en competició en aquesta secció 

són David Cronenberg, que mostra
rà Maps to the stars; els germans Jean
Pierre i Luc Dardenne, que buscaran 
la tercera Palma d’Or amb Deux jours, 
une nuit, i Ken Loach, que hi posarà 
l’accent polític amb Jimmy’s Hall.
 El que encara no s’ha donat a co
nèixer és el títol que tancarà el festi
val. Sí que se sap que l’obertura ani
rà a càrrec de Grace of Monaco, cinta 
biogràfica sobre Grace Kelly firma
da per Olivier Dahan. H

el festIvAl de CINe fRANCès

33 Jaime Rosales.


