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'COVA CORTÁZAR', una invitació que no es pot rebutjar 

• L'Espai Brossa acull part de l'imaginari femení de Julio Cortázar

NÚRIA SÀBAT

DIRECCIÓ Eva Hibernia
TEATRE Espai Brossa
DIA 24 de setembre

Eva Hibernia firma aquest muntatge que, després d'un profitós rodatge a l'Espai d'Art Cincómonos,
troba la seva ubicació natural a l'Espai Brossa.

Tres relats (Carta de la Maga, Lejana i Carta a una señorita en París) clarament teatrals i il.lustratius de
la genial escriptura de Julio Cortázar constitueixen l'epicentre d'aquesta rellevant proposta que es
converteix en la millor contribució a aquest massa discret Any Cortázar.

La fèrtil imaginació de l'autor argentí troba aquí la seva més càlida expressió i es mostra amb tota la
seva esplendor. Les seves criatures prenen forma, més enllà del personatge, en l'exhibició sense cap
mena de pudor de la seva miserable grandesa: Horacio, davant una ampolla de vodka intentant refer la
carta esmicolada que la Maga va escriure al seu nadó; la Maga recomponent els seus records; Alina, la
insomne, forçant un destí i un retrobament destructiu a Budapest, i Andrée llegint la carta desesperada
del vomitador de conillets contant-li com, a desgrat seu, no ha pogut evitar que aquests destrossessin el
seu pis de Buenos Aires.

Enmig, com una desolada aparició, la venedora d'instruccions fent de nexe entre ells i vehiculant-los
amb el públic que, al seu torn, es converteix també en un element del muntatge, com un client més
d'aquest cafè parisenc ple de fum i jazz.

Cara Carissimi, Lucía Leiva i Susana Egea (sense oblidar Joaquín Daniel ni la dolça Cecilia García)
s'alcen com tres excel.lents actrius que treuen un brillant partit dels seus personatges. La dramatúrgia
de Karel Mena és d'una precisa efectivitat i, sense alterar la veu de l'autor, aconsegueix configurar un
impecable tot sense fissures.

Cova Cortázar desprèn una delicada aroma de pèrdua, una sensibilitat especial que ens transporta a
aquell màgic i estranyament vívid cosmos que és la literatura irrepetible de l'argentí Julio Cortázar.

Lucía Leiva
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