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'Mi relación con la comida', un gran text d'Angélica
Liddell, al Versus

Título: Europa Espanya Català

El Versus Teatre ens ofereix a partir del 3 de juny l'ocasió de disfrutar d'un dels grans èxits
d'aquesta temporada a Madrid: Mi relación con la comida, de Angélica Liddell, obra que va
merèixer el Premi Sgae de Teatre l'any 2004. És un monòleg, una interpretació personal de l'actriu
Esperanza Pedreño. un treball magnètic que situa al teatre en l'incòmode lloc de la veritat. Es va
estrenar a Madrid, al Teatro Galileo i arriba a Barcelona avalada per les millors crítiques
especialitzades i gairebé set mesos consecutius a la cartellera durant els que ha aconseguit el
favor del públic. Esperanza Pedreño ha dirigit ella mateixa l'espectacle.

Mi relación con la comidaens explica la història d'una creativa que porta set anys en la més
extrema pobresa menjant sobres i vivint en un apartament inhabitable...Després d'aquests anys en
un pis on l'ànima humana comparteix la floridura amb les parets, la protagonista és descoberta per
un crític teatral que pretén xerrar amb ella sobre la seva obra. Però serà impossible que ella entri a
aquell restaurant de luxe que ell proposa, ple de corbates i somnis mesquins, mentre allà lluny, en
altres cases, la fam més fèrria les ha ocupat per sempre.

Aquestes són les paraules amb que la protagonista descriu aquest moment de l'espectacle:

Ho sento. No puc. No puc menjar en aquest lloc. (...) No puc menjar al costat d'aquesta gent. Van
massa nets i la seva roba és massa nova. Em fan fàstic. El mateix fàstic que jo li faig a un africà.
Les sabates d'aquesta gent són massa cares. (...) Jo mereixo l'escopinada de l'africà. Jo mereixo
l'odi de l'africà. Jo mereixo l'odi del pobre. I la gentussa que menja dos plats i postres en aquest
lloc, mereix el meu odi.

El programa de ma inclou una advertència:

Això no és una sinopsi, és un avís.

AVÍS:

Aquesta obra és una escopinada, un vomitada, un acte de resistència enfront la violència real. Un
pet, un acte insubordinat i confessional, que posa en escac a tots els feixismes que pretenen crear
al seu entorn un sistema totalitari. El públic que vegi l'obra correrà el risc de la possibilitat de
revolució.

"El nas de pallasso,- li dic als alumnes de clown-, serveix per protegir-nos dels feixistes." Doncs
ara em toca a mi, i dedicat a ells, als clown i als feixistes, m'enfronto a aquest text amb la cara
descoberta.

Que s'entengui el feixisme com una cosa que imposa, prohibeix, menysprea i deseduca, amb
aquesta arrogància que tenen els que no són capaços de riure's d'ells mateixos. Que està installat
en tots els ordres i en totes les èpoques i en totes les ciències. En totes les guerres i en totes les
cantonades. I és universal perquè a tots ens resulta proper. Beneïda demagògia!

A la meitat d'aquesta Espanya estancada que ens pertany i que ha estat tan al marge de tot
conflicte segons els llibres, que fins ni tan sols reconeix els que ha tingut, Mi relación con la
comida podria ser una matemàtica de combinacions entre les pobreses d'aquí i allà, les cultures
de classe, els feixismes quotidians versus genocidis. Però no és només això sinó que també
ofereix un suculent estudi per fugir de tot, de vegades amb solucions poc optimistes.



Aquesta obra es regira en contra de tot aquell que camina en direcció oposada als que estan més
fotuts, amb una rebellia en barrina tan bèstia, una rebellia en estat de gràcia tal, que supera amb
escreix a ments com les de Marx, em refereixo a Karl, Plató, Jacques Lecoq a propòsit dels bufons
per a qui no sàpiga qui és, i la de Darío Fo.

UNA CRÍTICA FEROTGE

Liddell proposa una crítica ferotge i desarrelada sobre la societat actual i com l'ésser humà ha
desterrat la naturalitat i la senzillesa, per encastellar-se en cims fictícis, malvats i plens
d'hipocresia. Una societat en la qual els rics són molt rics i els pobres són molt pobres, la resta
només aspira a arribar a aquest excels lloc deshumanitzat perquè, encara que ho neguem i ens
vam crear ser solidaris i amigables, al fons som éssers egoistes que només busquen la nostra
pròpia satisfacció personal.

En paraules de l'autora: " En aquests temps en què la correcció han reemplaçat la censura, de la
mateixa manera que els hipòcrites han usurpat les icones ideològiques i en lloc de la veritat es
prefereixen els tòpics, Mi relación con la comida és un acte de provocació que intenta resoldre el
conflicte entre el desprestigi de la utopia i la reconstrucció ètica. Abordar un monòleg de tal calibre
és un compromís, no només per l'enorme humanitat que destilla, sinó perquè els monòlegs sincers
són reptes apassionants en l'edat de maduresa artística. Hem abordat aquest treball proposant
una bufonada de la pobresa ... i la cultura"

SOBRE L'AUTORA

Angélica Liddell (Figueres, 1966) és una dramaturga, escriptora, escenògrafa i actriu espanyola. Al
llarg de la seva carrera, Liddell ha rebut diversos guardons, entre ells, el Premi Nacional de
Literatura Dramàtica (2012) i el Lleó de Plata de la Biennal de Teatre de Venècia (2013), per una
dramatúrgia crítica i transgressora, que mostra els aspectes més sòrdids de la condició humana.
Des de 1993, dirigeix la companyia Atra Bilis Teatre, amb la qual representa obres com Y cómo se
pudrió Blancanieves (2005), Te haré invencible con mi derrota (2009) o La casa de la fuerza
(2009). La obra Mi relación con la comida va guanyar el XIII Premi SGAE de Teatre, l'any 2004.


