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El pes de les mares

Estrenada primer a la Sala Artenbrut de Gràcia, 'No són maneres de matar una dona' arriba demà
al Villarroel Teatre

Marta Monedero

D arrere de 'No són maneres de matar una dona', un 'thriller' musical de contingut clàssic,
s'amaga una àcida crítica cap als qui fan qualsevol cosa per obtenir la fama.
La necessitat del reconeixement extern al preu que sigui aboca a traspassar tots els límits un policia
solter (Frank Capdet) que viu amb una mare controladora i el fill d'una diva que s'ha mort i que es
converteix en un assassí en sèrie (Ivan Labanda). Els dos estableixen una relació simbiòtica quan
s'adonen que sortir a la portada del New York Times els canvia la vida.
El pes de les dues mares els condicionarà en aquesta versió del musical de Douglas J. Cohen, basat en
la novel·la homònima de William Goldman, que parteix d'una pel·lícula del 1968 protagonitzada llavors
per Rod Steiger i George Segal.
No són maneres de matar una dona està ambientada als anys 60, tot i que la versió que n'ha fet Sílvia
Sanfeliu la tira més cap a la dècada dels 40. La idea li va néixer per tornar a agrupar l'equip amb què va
elaborar el projecte de final de carrera a l'Institut del Teatre: la posada en escena del Kiss Me, Kate, de
Cole Porter. "Hem trigat tres anys a crear aquest musical", precisa la directora, que el va estrenar amb
tots els ets i uts a l'Artenbrut. El traspàs a un teatre més gran com és el Villarroel "només ha causat
petites adaptacions a la sala". L'espectacle, en què Elvira Prado comparteix el paper de les mares i
Mercè Martínez (que té Roser Batalla com a cover) interpreta totes les víctimes, està ben travat. "Les
cançons fan avançar l'argument i no són simples afegits sobre monòlegs interiors dels personatges, que
és el que no suporten els detractors dels musicals". Sota la direcció de Xavi Torras, cinc músics actuen
en directe en aquest musical "modern", diu Torras, en el qual conviuen el jazz i les balades amb els
homenatges a Stephen Sondheim, els valsos i els tangos.

'No són maneres de matar una dona'
Villarroel Teatre
Del 15/04 al 09/05

Mercè Martínez assumeix els papers de
totes les víctimes de “No són maneres de
matar una dona”.
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