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ESCENES DE LA PASSIÓ,
PROCESSÓ CENTENÀRIA...
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Barbablava és un home gris en la versió alternativa del conte de Perrault que presenta Dea Loher al Teatre Tantarantana.

Heu sentit a parlar de
l’il·lustre cavaller Gilles de
Rais, un noble francès del
segle XV conegut també
per ser el més fidel servidor
de Joana d’Arc? Però, si
sou una mica morbosos i/o
aficionats a la història de
la criminologia universal,
no serà pas per les seves
gestes militars o el seu
suport a la santa que aquest
nom us resulti familiar,
sinó pel fet de tractar-se
d’un dels més sanguinaris
assassins en sèrie de tots
els temps, capaç, d’altra
banda, de compaginar el seu
sinistre currículum amb una
imbatible fe religiosa. El cas
és que, tot i que l’especialitat
de Gilles era la matança de
criatures, Charles Perrault el
va agafar com a model quan
es va posar a escriure un
conte protagonitzat per un
altre membre de la noblesa
especialitzat a assassinar
les seves pròpies dones.
Diuen que la curiositat va
matar el gat. I la curiositat
està a punt de matar també
la nova esposa del terrible

Barbablava, disposada quan
ell giri l’esquena a saltar-se
l’única prohibició que ha
establert el marit i obrir
l’habitació prohibida del
castell on s’amaga el macabre
secret de l’espòs: els cadàvers
de les seves dones anteriors.
Perrault, finalment, acaba

salvant l’heroïna d’aquesta
faula moralitzant que vol
advertir precisament sobre
els perills de la curiositat
excessiva. Però la noia
no té tanta sort en la
versió operística del tema
signada per Béla Bartók. La
paradoxa de l’obra és que

Barbablava no suporta la
seva solitud ni viure sense
amor, però alhora està
condemnat a fer-ho perquè
són els seus crims els que no
li permeten altra opció.

No t’emprovis les sabates!
I ara és quan arribem al nou
Barbablava que s’ha inventat
l’escriptora alemanya Dea
Loher, i que ni pertany a la
noblesa, ni viu a cap gran
castell, ni es presenta amb
el perillós però irresistible
aspecte del seu antecessor.

DEA LOHER ENS EXPLICA EL VERITABLE CONTE D’UN BARBABLAVA CONTEMPORANI

L’assassí enamorat de l’amor

BARBABLAVA

DE DEA LOHER. DIR.: LURDES BARBA. INT.: XAVIER RIPOLL, EMPAR CAPILLA,
CLARA DE RAMÓN, ÀUREAMÁRQUEZ, ALMUDENA LOMBA. DEL 4 AL 20/4. TEATRE
TANTARANTANA. DE LES FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 417 022.
PREU: 15€; DS. I DG., 18€. HORARI: DE DC. A DV., 21H; DS., 19H.

RAMON OLIVER

Però que, com aquest,
pateix la solitud com una
condemna, després d’haver
deixat passar de llarg el
seu primer veritable gran
amor. Enric Barbablava, el
protagonista d’un espectacle
que serveix també com a
carta de presentació de la
nova companyia A les Golfes
de la Bohème (i no totes les
noves companyies poden
presumir de començar a
caminar amb un muntatge
protagonitzat per rostres
ben coneguts, i dirigit per
una Lurdes Barba acabada
de sortir de la gàbia d’Ocells
i llops), es dedica a la venda
de sabates. I l’autora ens el
mostra com un home sense
gaire personalitat; prou gris
per no fer mai massa soroll,
prou discret per deixar
sense oposar resistència
que la vida el porti cap a
on vulgui, i prou poruc per
no enganxar-se en l’amor
passional clavant-hi les
ungles quan el té davant
seu. I esclar: després tot
són lamentacions, i intents
desesperats de tornar a
trobar quelcom una mica
semblant a allò que va deixar
perdre. L’Enric fins i tot
podria semblar patèticament
còmic, si no fos perquè les
seves frustracions acaben
tenint conseqüències
tràgiques per a les dones
disposades a estimar-lo però
incapaces de fer-ho de la
manera que ell voldria.


