
ESTRENA TEATRAL El muntatge que obre la temporada a La Seca de Barcelona porta la firma de Josep Maria
Mestres. El reconegut director escènic calafí és el responsable d’una peça de l’autora grega Lena Kitsopoulou que
té Mònica Glaenzel com a única integrant del repartiment. L’obra es podrà veure fins a mitjan octubre
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La conversió dels ciutadans en
clients és probablement la per-
versió més ben perpetrada pel ca-
pitalisme de les democràcies oc-
cidentals. En una era de xarxes so-
cials omnipoderoses i pèrfides re-
creacions de l’àgora en format
consumista, la soledat involun-
tària no tan sols forada el cor, a més
a més, està mal considerada. Sota
la direcció del calafí Josep Maria
Mestres, i amb interpretació de
Mònica Glaenzel, La Seca de Bar-
celona obre la seva temporada
teatral amb M.A.R.I.L.U.L.A., un
muntatge escrit per la dramatur-
ga grega Lena Kitsopolou durant
els pitjors moments de la crisi
grega, i estrenada fa cinc anys.
Una peça sobre la pèrdua de les
il·lusions en un món incert i ines-
table que perllongarà la seva es-
tada al teatre fins a mig octubre.

«L’escriptura és molt atrevida, la
Lena va fer un text molt innovador
en la forma, que costa de trobar
avui en dia», explica Josep Maria
Mestres, i afegeix que «jo hi he vist
ràbia i molt d’humor i de dolor, una
pulsió que és molt present en el
nostre primer món». El director
nascut el 1959 a Calaf dirigeix
Glaenzel en un muntatge que
posa en escena «una dona que té
un cert descontentament vital,
una dona a la recerca de la passió
i la il·lusió». Per a Mestres, «l’obra
no dóna treva a l’espectador, que
en alguns passatges no sap si ha de
riure o no».

La narrativa dels darrers anys
s’ha fet ressò, amb la inevitable ur-
gència del moment però també
posseint la realitat des de la lletra
amb notable lucidesa, dels es-
tralls causats en les persones per la
crisi econòmica –o la colossal es-
tafa executada pel  gran capital in-
ternacional, que cadascú hi posi la
definició que prefereixi. Les xi-
fres d’atur juvenil parlen d’un sud
d’Europa devastat i el personatge
que interpreta Mònica Glaenzel as-
sumeix les paradoxes d’aquest
camp erm d’esperances en què
s’ha convertit la vida de milions de
ciutadans a l’Europa del segle XXI.

«Podríem definir M.A.R.I.L.U.-
L.A com una comèdia existencia-
lista», assegura Mònica Glaenzel,
admetent que fa dos anys va en-

gegar el projecte «amb més passió
que consciència». L’actriu, deuto-
ra per sempre de la popularitat que
li va significar interpretar l’Emma
de la sèrie televisiva Plats bruts,
s’enfronta a un monòleg de setanta
minuts on «hi ha molt pensament
i molt sentiment» i l’esperit del qual
resumeix molt gràficament citant
l’autora: «la Lena diu que, ja que tot
és una merda, val més riure».

Però sota unes quantes capes de
rialles, sura el pòsit de desenco-
ratjament vital de l’únic perso-
natge de l’obra. «La dona se sent
semibé, té una pseudofeina, una

semifamília... i fa seu aquell con-
formisme que et fa dir ‘va, no si-
guem desagraïts’». Glaenzel pre-
senta al públic un individu que
aparentment potser no té motius
per queixar-se –fins i tot cada set-
mana gaudeix d’un bon amant al
llit, com s’encarrega de repetir en
diverses ocasions– però reconeix
que li falta alguna cosa. Segura-
ment, la creença en què tot és
possible, un mite caigut en des-
gràcia en l’era postcrisi.

«El text és d’una autora grega,
però el que explica és comú al sud
d’Europa», assegura Glaenzel.

«Veig moltes connexions entre la
realitat de les dones del país de la
Lena i el nostre», afegeix. Obrint
encara més l’objectiu, Glaenzel
observa similituds entre «la reali-
tat que vivia Grècia el 2009 i la nos-
tra actual». La dramaturga Lena Ki-
tosoulou incideix en aquest as-
pecte afirmant que «a vegades es-
crius coses que creus que són lo-
cals, però aleshores t’adones que
allò que tu expliques també passa
en altres llocs».

La Seca obre amb aquest mun-
tatge un curs per al qual hi ha pre-
vistos 26 espectacles, quatre dels
quals són reposicions d’èxits de la
temporada passada. La màgia serà
un any més un altre dels plats
forts de la programació, junta-
ment amb el nou festival Alcools,
que de febrer a abril protagonit-
zaran actors i escriptors.
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El director calafí Josep Maria Mestres
porta a escena una crisi existencial
Mònica Glaenzel protagonitza «M.A.R.I.L.U.L.A.» en l’inici del curs a La Seca-Espai Brossa

L’actriu Mònica Glaenzel encarna una dona que viu sense il·lusions ni esperances

LA SECA

La igualadina Xantal Gabarró intervindrà del 8 al 26 d’octubre en l’o-
bra «El suïcidi de l’elefant hipotecat», una peça de Daniela De Vecc-

hi creada a partir de textos de Sanchis Sinisterra amb voluntat política per
reflexionar sobre el sistema social, polític i econòmic vigent. L’espectacle
parteix d’un fet real: un elefant d’un zoològic tunisià va caure al fossat
que envoltava el seu espai. «Es va suïcidar?», es pregunta De Vecchi. A
partir d’aquesta anècdota, es basteix un muntatge que es pregunta «quin
és el moment de passar a l’acció» davant de les injustícies del món en
què vivim. «Com que ens basem en la premsa diària», explica la directora,
«l’espectacle cada dia és diferent». «El suïcidi de l’elefant hipotecat» es
veurà a la sala Leopoldo Fregoli de La Seca, amb onze actors en escena.
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Teatre polític amb Xantal Gabarró 
L’ESPECTACLE

 LLOC: La Seca-Espai Brossa. c. Flassa-
ders, 40. Barcelona. � DIES: fins al 12
d’octubre. De dimecres a dissabte, 21 h;
diumenge, 10 h. � ENTRADES: 18 euros.
Venda a taquilles des de dues hores
abans de la funció i a www.laseca.cat.

M.A.R.I.L.U.L.A.

oscos núvols i la pluja
van enterbolir el cel
de Tàrrega en el darrer
dia de la fira; fet, però,

que no va deslluir les darreres ho-
res d’una edició en què l’objectiu
establert, la internacionalització, es
complia amb escreix.

La Fundación Collado-Van
Hoestenberghe arribava a la fira
amb  Constructivo i les localitats ex-
haurides. Un muntatge valent,
corrosiu, de missatge obert i con-
tundent, localitzat a la Farinera,
una antiga fàbrica en runes, un en-
torn ideal. L’antic missatge anar-
quista «per construir cal destruir»
es reformula amb un altre de lògi-
ca més senzilla, sense especulació,
un retorn a l’ordre natural per mit-
jà d’Ernesto Collado i Piero Steiner. 

Manolo Alcantara, amb Rudo,
va exhibir la destresa i habilitat en
circ amb exercicis impossibes i
arriscats totalment enlluernadors.
Una mostra d’especial espai obert
a l’espectador, intrús del petit es-
pai. Cal, però, una direcció artísti-
ca més ferma que la presentada en
el muntatge, en què l’espectacu-
laritat dels exercicis pren un ca-
ràcter ombrívol dins la narrativitat
del muntatge i és una autèntica
llàstima.

Titzina Teatro tornava a l’esce-
nari targarí amb Distancia siete
minutos, amb l’impecable segell
característic de la companyia. In-
capacitat de comunicació, con-
vertir uns fets en minúcia tot i ser
transcendents per als protagonis-
tes del muntatge: un pare advocat,
un fill jutge i quelcom que passa a
la cerimònia de graduació. Trac-
tament excel·lent de la narrativitat
i un desenvolupament, a vegades
excessiu, però impactant. 

La fira va abaixar el teló amb un
9,3% més d’ocupació que l’any
passat. La pluja va fer suspendre
dos muntatges. Tàrrega ja mira
cap a l’any vinent, amb un diàleg
viu amb la ciutat, creant arrels, vin-
cles amb l’espai i la ferma voluntat
d’explorar la valentia, la curiositat
i el fet de continuar aprenent. 
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Tàrrega abaixa
el teló amb
més públic
que fa un any
Titzina i la Fundación

Collado van ser alguns dels
protagonistes d’un darrer
dia marcat per la pluja




