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Lúcid trànsit d’un  
jo transsexual 
CRÒNICA ‘Limbo’, peça multidisciplinària 
sobre la identitat de gènere, captiva al Gaudí

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Atrapat en els llimbs d’un cos amb 
el qual no es reconeix; en una car-
cassa de carn. Un noi que era Berta i 
ara és Albert camina, amb el jo des-
doblat i dubitatiu, a la recerca de 
la seva identitat sexual. Pretén sot-
metre’s a un bisturí que, a ulls de la 

societat, defineixi el seu gènere. A 
una amputació (mastectomia) que 
l’alleugi de la seva angoixant incer-
tesa entre la masculinitat i la femi-
nitat. Ho explica Limbo, l’últim i cap-
tivador muntatge multidisciplinari 
(música en directe, dansa, cançons i 
text) de la companyia L’Era de les Im-
puxibles, fundada el 2011 per la pia-

nista i compositora Clara Peya, enor-
me talent cada vegada més requerit, 
i la seva germana Ariadna, coreògra-
fa i ballarina.
 A l’emoció de la música i del mo-
viment s’hi suma l’actriu i cantant 
Mariona Castillo, que aporta les do-
sis de versemblança necessàries per 
recrear el confús Albert. La peça, que 
es representa al teatre Gaudí fins al 
28 de febrer, ha comptat amb la dra-
matúrgia de Marc Rosich a partir 
d’experiències reals de dos joves. Un 
tema, la transsexualitat, que coinci-
deix amb el de la pel·lícula La chica da-
nesa, però que en el cas de Limbo abor-
da el trànsit invers: de dona a home, 
molt menys explorat.

LA LLUITA PER ENCAIXAR / L’àgil direcció 
de Míriam Escurriola fon amb en-
cert i fluïdesa els diferents llenguat-
ges escènics. Presideix l’escenari nu 
el poderós i expressiu piano de Clara 
Peya, que transita per diversos gène-
res per reforçar amb cadascuna de 
les seves melodies, compostes per a 
l’ocasió, les emocions del protago-
nista. La dansa d’Ariadna Peya i Ta-
tiana Monells punteja així mateix la 
intensa lluita de l’Albert, especial-
ment amb dos dolorosos solos, i 
Castillo atrapa l’espectador fent-lo 
partícip de les pors, la tristesa i la 
desorientació del seu personatge. 
Un personatge que, tal com diu, no 
encaixa en la normalitat, en un món 
binari.
 No hi falta la denúncia valenta 
d’una societat més preocupada per 
l’etiquetatge de les persones que no 
pas pels seus sentiments. L’accepta-
ció del jo, més enllà del que vegin 
els altres, es converteix en la lúcida 
resolució d’un brillant i necessari 
muntatge que, després del seu pas 
pel Gaudí, mereix un recorregut 
més llarg per la cartellera. Jordi Du-
ran, el director de FiraTàrrega, ja li 
ha llançat el guant per a la pròxima 
edició. H

33 Mariona Castillo, a ‘Limbo’, al teatre Gaudí fins al 28 de febrer.

L’ERA DE LES IMPUXIBLES

Rihanna 
actuarà al  
Sant Jordi  
el 21 de juliol

EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

La cantant Rihanna actuarà el 
21 de juliol al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, en la que serà l’única pa-
rada a Espanya de la gira de presen-
tació del seu últim disc, Anti. La gira 
de la cantant de Barbados comença-
rà el 26 de febrer als Estats Units, on 
Rihanna farà 40 concerts, per con-
tinuar després per Europa, amb ac-
tuacions confirmades a Londres, 
Amsterdam, Berlín, Milà, Viena i 
Barcelona.
 El 29 de gener es va posar a la ven-
da en format digital el nou àlbum 
de Rihanna, titulat Anti, el vuitè de 
la seva carrera, que es va col·locar el 
número u a iTunes en més de 40 pa-
ïsos, entre altres, Espanya. El 5 de fe-
brer es va publicar el disc en format 
físic. H

GIRA D’‘ANTI’


