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ARTS ESCÈNIQUES // NOVETAT

Ana Belén portarà a BCN l'única obra teatral de García Márquez

• 'Diatriba de amor contra un hombre sentado' s'estrenarà al Romea

ELENA HEVIA

Una sèrie de circumstàncies fortuïtes faran que Barcelona pugui veure l'única obra de teatre escrita pel
premi Nobel Gabriel García Márquez, Diatriba de amor contra un hombre sentado, protagonitzada per
Ana Belén. El muntatge, dirigit per José Carlos Plaza amb escenografia de Gerardo Vera, substituirà a
la cartellera del Teatre Romea La porta del costat, l'obra que havien de dirigir Josep Galindo i Pablo
Ley, i que ha caigut de la programació perquè Sergi Belbel ha decidit finalment no dirigir Festen, de la
qual es faran càrrec Galindo i Ley, que fins al moment actuaven com a ajudants de direcció.
El muntatge protagonitzat per Ana Belén s'instal.larà al teatre del carrer de l'Hospital entre el 7 d'abril i
l'1 de maig, després de l'estrena de Surabaya, una peça del jove autor Marc Rosich dirigida per Sílvia
Munt. Diatriba de amor... suposarà el retorn d'Ana Belén al Romea, on fa dos anys va presentar
Defensa de dama, una altra obra de marcat caràcter reinvidicatiu.

INICI CONFLICTIU
El camí d'aquest muntatge no va començar amb bon peu. La seva estrena original s'havia de fer al
madrileny Teatro de la Latina l'11 de març de l'any passat, però la tragèdia d'Atocha va fer que
s'endarrerís una setmana. Després, les seves representacions van coincidir amb la significativa reducció
d'espectadors que la cartellera teatral madrilenya va patir en aquelles dates. L'obra s'ha pogut veure a
Màlaga, Cadis, Santander i a diversos llocs de Llatinoamèrica, però serà a Barcelona on podrà tenir un
pols més prolongat amb el públic.
Diatriba de amor... és un monòleg, escrit per García Márquez als anys 80, que posa en solfa la institució
matrimonial. L'obra, que s'inicia significativament amb la frase "Nada se parece más al infierno que un
matrimonio feliz", és la crònica d'una frustració forjada durant 25 anys de vida conjugal. La protagonista,
Graciela, és una burgesa farta del seu marit, un home tirànic únicament preocupat per engrossir la seva
llista d'amants.
Encara que Ana Belén ha obtingut bones crítiques amb aquest treball, el repte per a la intèrpret és no
quedar sepultada per l'exuberància verbal del text del nobel colombià. L'actriu se situa en escena
acompanyada per l'actor Josu Ormaetxe, el marit assegut, que ha de bregar pacientment amb un paper
de convidat de pedra, sense moure's del sofà ni donar cap rèplica al discurs de la protagonista.
Gerardo Vera ha dissenyat una escenografia que recrea el dormitori de la parella en tons incendiaris, i
Francisco Leal s'ha encarregat d'una il.luminació que destaca el caràcter caribeny de l'obra.
L'origen de la peça, confessat pel mateix García Márquez, va ser la impressió que l'autor va tenir quan
passejant per Barranquilla va veure una dona que des d'una finestra estava "clavant un discurs" a
l'endormiscat marit. Quan Gabo va passar pel mateix lloc sis hores més tard, la dona seguia igual.
"Algun dia he d'escriure sobre això perquè és meravellós", es va dir l'autor.
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Ana Bélen, en un moment de Diatriba de amor contra un hombre
sentado.
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