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El llindar entre la bogeria i el seny
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Tots tenim una part de bogeria a les nostres vides o, com a mínim, tard o dhora la podem arribar a
tenir. A Boges lespectador és testimoni de lexistència duna fina línia que separa la follia de la
serenor.

Muntsa Rius i Roser Batalla són les actrius encarregades de posar-se a la pell de la Gregoria i la
Martiri, els dos personatges de Boges. Lobra ens presenta el viatge emocional que emprenen
totes dues fent front a una elevada duresa, intensitat i contundència. Cal tenir els sentits activats
per captar totes les lectures que ens ofereix un text escrit amb autèntica habilitat per part de José
Pascual Abellán i dirigit, en aquesta ocasió, per Joan Mª Segura.

Es fa difícil poder explicar aquest projecte escènic sense desvetllar res de la trama, amb un gir
final que no deixa indiferent. I amb situacions que permeten aproximar-nos al màxim possible a la
vida de dues malaltes mentals que, en realitat, són presentades amb molta naturalitat. I és que hi
ha un missatge que sha volgut deixar molt clar: tots podem tenir un punt de bogeria o, fins i tot,
viure etapes fosques.

La Gregoria, amb poder i un estil de vida frenètic, decideix amagar el patiment darrera duna
superfície que la protegeix i lemmascara mentre que la Martiri viu dins dun pou on no té cap
vergonya en explicitar tot el drama que la sacseja. Són dues visions molt diferents que sacaben
unint duna forma particular.

Una posada en escena austera i simple faciliten la transmissió del verdader protagonista de lobra:
largument. El treball de les dues actrius és implacable. Roser Batalla plena de llum i ombra, de
potència i fredor, de fermesa i determinació; Muntsa Rius, per la seva banda, desprèn tendresa i
fragilitat, comprensió i impotència. Tot plegat, desperta lempatia de lespectador, que connecta de
seguida amb les explicacions que totes dues van donant al llarg del relat de lobra.

Fins al 17 de gener estarà en escena aquest projecte que per fer-lo ha estat clau la trajectòria de
lautor. Abellán es dedica a leducació especial, una feina a través de la qual ha pogut copsar les
reaccions de persones que pateixen patologies mentals.

Malgrat que la peça sigui catalogada com a drama còmic, en el dia de lestrena es van poder sentir
més riallades del compte. Hi havia moments que convidaven a la reflexió i no pas a riure però
cadascú reacciona com pot i vol davant de les experiències que ens feien arribar la Gregoria i la
Martiri. Al sortir, el públic comentava lobra amb bones paraules però també planejava una crítica:
en alguns moments es feia difícil sentir els diàlegs des de les últimes files de la Sala Muntaner.

Sigui com sigui, surts amb un bon gust de boca, comprenent i admirant els dos personatges, o
potser a un més que a laltre. Una hora de catarsi emocional i efectiva que et fa qüestionar a quin
bàndol de la frontera et trobes: al del seny o al de la bogeria. O potser just a la frontera?
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