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EL DETECTIU CANTANT 

• El Villarroel Teatre acull 'No són maneres de matar una dona', un senzill i divertit muntatge

Guillem Clua

'No són maneres de matar una dona'
Local: Villarroel Teatre
Dates: Fins al 9 de maig
Horaris: Dimecres i dijous, 21.30 hores. Divendres, 22.00 hores. Dissabte, 18.30 i 22.30 hores. Diumenge, 19.00 hores
Preu: De 17 a 21 euros

El Teatre Artenbrut sembla que s'ha convertit en un referent dels sleepers musicals. Primer va ser
l'inesperat èxit del muntatge Adéu a Berlín i, ara, No són maneres de matar una dona, espectacle que
ha acollit aquest últim mes en les sessions de matinada i que avui s'estrena al Villarroel Teatre.
La fórmula és similar: petit format, veus de qualitat, un guió efectiu, i una direcció imaginativa i funcional.
I el resultat té pinta, una altra vegada, d'èxit. No way to treat a lady porta la firma de l'escriptor nord-
americà Douglas J. Cohen i està basat en la novel.la homònima de William Goldman, autor, al seu torn,
d'èxits com Marathon man, La princesa promesa i Dos hombres y un destino. De fet, l'obra també va ser
portada al cine l'any 1968 amb Rod Steiger i Lee Remick en els papers protagonistes després de tenir
un gran èxit al teatre. La versió musical es va estrenar a l'Off-Broadway el 1996.

ASSASSÍ EN SÈRIE
No són maneres de matar una dona explica la història de Christopher (Ivan Labanda), un actor a l'atur
fill d'una diva del món de l'espectacle, recentment desapareguda, i que se li apareix mitjançant
al.lucinacions per recordar-li afectuosament que és un mediocre. Vist que no pot aconseguir portar el
seu nom a la primera pàgina de The New York Times --com sí que va fer la seva mare--, decideix
convertir-se en assassí en sèrie de senyores.

El policia encarregat de resoldre el cas, Morris (Frank Capdet), entaularà una relació de dependència
amb ell mentre intenta no assassinar ell mateix la seva pesada mare (Mercè Martínez) i casar-se amb la
rossa de torn (Elvira Prado). El resultat final és un thriller trepidant ple d'humor i amb l'esperat clímax
sorpresa final.

La responsable de rescatar aquesta peça, adaptar-la per a quatre personatges i traduir-la al català ha
estat Sílvia Sanfeliu, que també s'ha posat mans a l'obra en les tasques de direcció. El primer que va fer
va ser traslladar l'acció --originalment contemporània-- als anys 40 per subratllar el clima de cine negre
que impregna l'obra.

Una altra de les característiques d'aquest muntatge és que s'ha reduït a quatre el nombre d'actors,
originalment superior, eliminant-ne alguns i obligant Mercè Martí- nez a encarnar diversos papers: la
mare de Morris, la de Christopher, i fins i tot tres dones assassinades.

CINC MÚSICS
La quíntuple interpretació no és arbitrària, ja que la figura de la mare, omnipresent en l'obra, multiplica el
seu pes específic al ser assumida per la mateixa actriu que, de passada, té una oportunitat d'or (bé, en
realitat cinc) per portar fins al límit una vis còmica que ja vam poder veure a The Full Monty i T'estimo,
ets perfecte... ja et canviaré.
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La posada en escena compta amb una orquestra de cinc músics en directe, capitanejats per Xavier
Torras (aquest noi que sembla ser imprescindible últimament en tota producció musical). La partitura,
eminentment de jazz, beu de les fonts dels musicals clàssics i s'atreveix amb algun homenatge a
Stephen Sondheim.

En definitiva, que ens trobem davant una aposta jove, fresca i arriscada que torna a posar en primera
fila el musical a les nostres cartelleres, últimament una mica òrfenes del gènere de Rodgers i
Hammerstein. La peça es podrà veure a l'escenari del Villarroel Teatre fins al 9 de maig vinent i segur
que farà parlar. Després que ningú digui que no l'hem avisat.
Un moment de la representació de No són maneres de matar una
dona.
El Periódico.
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