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«M.A.R.I.LU.LA.», una 
tragicomèdia de Mònica 
Glaenzel sobre la crisi
L’obra arriba dissabte al Principal

ANTONELLA DELÜSSU

Mònica Glaenzel protagonitza aquest text de la dramaturga grega Lena Kitsopoulou

C. C.

L'Emma de la sèrie de TV3 
Plats bruts, és a dir, l’actriu 
Mònica Glanzel. és una dona 
en crisi en un país en crisi a 
M.A.R.I.LU.LA., obra de la dra- 
maturga grega Lena Kitsopou
lou (Atenes, 1971) que arriba 
aquest dissabte al Teatre Prin
cipal (21h) enmig d'una gira 
que està tenint una bona res
posta del públic.

L'única intèrpret posa veu 
a un personatge que. malgrat 
tenir uns mínims coberts per 
seguir vivint, s'enfronta a un 
present de pocs estímuls i un 
futur amb poques sorpreses.

Presentada com una «comè
dia existencialista- o una 
«tragicomèdia sobre la crisi-, 
amb inevitables paral·lelismes

sobre la Grècia actual, cal 
recordar que M.A.R.I.LU.LA. 
és un text escrit el 2009 en 
plena crisi financera grega i 
global, amb el detonant sim
bòlic d'un jubilat grec suïci- 
dant-se abans de veure's abo
car a remenar contenidors en 
aquesta caiguda lliure d’una 
societat perplexa.

Traducció de Joan Sellent
Es diu que, tot i tenir només 
una actriu, el muntatge va més 
enllà del que es podria enten
dre com a monòleg. En part, 
potser, per l’eclosió d'aquest 
format en petits locals i majori
tàriament en clau de comèdia.

I és que aquí tenim un tre
ball molt acurat encapçalat 
per Josep Maria Mestres a la 
direcció i a partir d’una traduc

ció de Joan Sellent, tota una 
garantia d'excel·lència. Ells 
dos signen l'adaptació junt 
amb la pròpia Glaenzel, amb 
escenografia de Max Glaenzel.

L'actriu, malgrat el risc d’as- 
sociar-la només a un registre 
còmic -tot i acumular papers

a muntatges diversos com Sóc 
lletja o Excuses!-, es deixa la 
pell en aquesta dona d’uns 40 
anys que va de la depressió a 
la indignació, dels moments 
feliços i l’optimisme a l'amar
gor de les ferides.

La peça es va estrenar l'oc

tubre de l’any passat a La 
Seca Espai Brossa.

En l’adaptació es notaran 
detalls que resultaran propers 
al públic català però és que, 
justament, és el que suggereix 
l’autora grega que es faci a 
cada producció ■

Setè festival de 
grafitis «Walls 
Talk» amb noms 
internacionals

REDACCIÓ

Una important oferta de DJs 
posarà banda sonora a les pin
tades del «Walls Talk-, un fes
tival internacional de grafitis 
que arriba a la setena edició 
a Sabadell de la mà de Graff- 
tàstics amb artistes de Portu
gal, Itàlia, Holanda, Londres i 
Sabadell.

Alguns d'ells són Karski, 
Bonzai, Epok, Kak, Padure, 
Zurik, Zoeroner, Miedol2, 
Kisk. Coet, Musa, Bone, Fullet. 
Kimo, Stor, Hono, Limbo, Emak 
i Liem. Tindrà lloc aquest cap 
de setmana als murs exte
riors del grup de naus/magat
zem ALGEVASA logístics, als 
carrers de Ramon Llull-Puig i 
Cadafalch i Doctor Mata ■

Una companyia francesa 
revisita el mite de Marilyn 
amb energia post-punk

c. c.

La companyia Zart de Tou- 
louse ha estat realizant una 
residència de creació de tres 
setmanes a L’Estruch i avui 
(21h; 5 euros) presente al tea
tre d'aquest equipament muni
cipal (Sant Isidre, 140) l'es
pectacle Syndrome Marilyn.

Protagonitzat únicament

per i’actriu-performàtica Julie 
Pichavant, que n’és també la 
dramaturga, amb el suport de 
la direccció d’Anne Lefèvre 
-gerent del Théàtre Le Vent 
des Signes-, la peça «revisa 
el mite de Marilyn Monroe- 
amb una «immersió carnal». 
La presenta com «una Marilyn 
post-punk, submergida en 
glamour-trash, que s’obre en

canal, es mostra sense artifi
cis i fa que aquells qui la miren 
se sentin nus, cara a cara amb 
el propi desig».

Obsessionada per la icònica 
cantant i actriu, que considera 
«una heroïna d'una tragèdia 
del mercantilisme». Pichavant 
culmina així una sèrie d'acos
taments a la figura rossa en 
diversos formats, com la per
formance o el cabaret.

A Sabadell ha gaudit de 
la col·laboració de l’Alliance 
Française en la traducció i aco
llint un taller participatiu amb 
alumnes del centre. També hi 
ha hagut assajos oberts per a 
escolars de l'Institut Vallès al 
mateix Estruch ■

Julie Pichavant

Dos grups de ballarines d’El Gimnàs que han estat premiats al 
5è Campionat de Hip Hop de Sant Cugat del Vallès. The Smur- 
fettes (foto dreta) van quedar segones en la categoria Infantil 
(10-14 anys) entre un total de 21 grups de gran nivell. Són 
Nicole Mondino, Marina Buisàn. Anna Segarra. Laia Elias, Mar 
Sanjosé, Cara Ràfols, Alba Garrido, Maria Cuní, Anaís Sagarra

i Laia i Mariona Bosch. Per la seva banda, en la categoria 
Absoluta (majors de 18 anys) Unlimited (esquerra) van obtenir 
el 3er premi, la seva primera entrada al podi al concurs. Són 
Laura Martín. Anna Portell, Aina Areny, Mireia Alujas, Marina 
Casas, Júlia Escoda, Caria Martínez, Anna Lladó i Sílvia Buri- 
llo. Les seves coreògrafes són Anna Portell i Sílvia Burillo.


