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Ana Belén xerra com una cotorra en el monòleg escrit pel Nobel Gabriel García Márquez

Història d’un fracàs
Ana Belén interpreta ‘Diatriba de amor contra un
hombre sentado’, l’única obra teatral de García Márquez

Marta Monedero
BARCELONA

“L’obra no descriu
només el fracàs de
dues persones que

han fracassat com a
parella, sinó com a

éssers humans”

“Quan dius el text
escrit per Gabriel
García Márquez

t’adones del castellà
tan petit que fem

servir”

L’
esclat d’u-
na dona,
que buida
el pap da-

vant del clamorós
fracàs de 25 anys de
matrimoni, va ins-
pirar Gabriel Gar-
cía Márquez a l’hora
d’escriure un text,
l’única obra teatral
de la seva produc-
ció, amb què Ana
Belén torna al Ro-
mea, on fa dos anys
ja hi va presentar
‘Defensa de dama’.

Musa intocable d’una gene-
ració d’esquerres que ja pen-
tina canes, icona irrebatible
de la cançó i el cinema espa-
nyols, Ana Belén reivindica
que els seus “pilars” són bàsi-
cament “teatrals”. Un ofici
que tant li serveix a l’hora
d’interpretar “una cançó”
com de protagonitzar “una
pel·lícula”. Per això, al teatre,
Ana Belén hi torna regular-
ment, fins al punt que, al seu
currículum, hi apareixen una
vintena de produccions escè-
niques que abracen des de
Txékhov (Tío Vania) fins a Gar-
cía Lorca (La casa de Bernarda
Alba) o Alberti (La gallarda).
Aquesta vegada, però, hi torna
agombolada per la màgia del
realisme poètic del Nobel co-

lombià Gabriel García Már-
quez, que, l’any 1987, va es-
criure a Mèxic la seva única
incursió –fins ara– en el gè-
nere teatral.

Diatriba de amor contra un
hombre sentado és un monòleg
amb dos personatges en què
l’home calla tota l’estona
mentre la seva dona vomita,
“carregada de raons”, reflexi-
ona “a vegades de manera
agressiva, grotesca, refinada,
cursi i, fins i tot, intel·ligent”
sobre el fracàs del seu matri-
moni. “L’obra no descriu no-
més el fracàs de dues persones
que han fracassat com a pare-
lla, sinó com a éssers humans,
ja que eren dos joves que te-
nien tota la vida davant i que
l’han malmesa”, comentava
ahir al migdia l’artista en una

multitudinària presentació on
no es va estar d’explicar que,
dalt de l’escenari, “xerra com
una cotorra” durant una hora
i mitja. “Sincerament –va
confessar–,estic una mica ca-
gada”, davant l’estrena al Ro-
mea, un teatre on assegura
sentir-s’hi “com a casa”, atès
que fa dos anys ja se’l va fer
seu amb l’obra Defensa de dama,
sota la direcció de José Luis
Gómez.

Aquest cop, però, qui la di-
rigeix és José Carlos Plaza,
amic de l’actriu des de fa anys
i amb qui no és el primer cop
que treballa. Un altre profes-
sional ben proper a l’artista,
Gerardo Vera, signa l’esceno-
grafia “exuberant” del mun-
tatge; mentre que el seu fill,
David San José, ha compost la
música de l’espectacle, ja que
Gabo va escriure dues cançons
per ser interpretades dins de
l’obra i Ana Belén aprofita l’a-
vinentesa per cantar-les a l’es-
cenari.

L’home que calla
Però si algú té un paper

important en aquest engra-
natge, a part del d’Ana Belén,

esclar, aquest és Pedro G. de
las Heras, l’actor que inter-
preta l’home assegut a què fa
referència el llarg títol. El
marit que “no parla amb pa-
raules”, explicita l’actriu, però
que “sí que ho fa amb el cos, ja
que rep constants provocaci-
ons, retrets, diatribes de la se-
va companya i és incapaç de
reaccionar, ell l’escolta impà-
vid, però ella veu què pensa en
tot moment, ja que pot ex-
pressar emocions des del
comportament”.

A Diatriba de amor contra un
hombre sentado “no hi ha vícti-
mes”, matisa l’actriu. Els dos
protagonistes formen una pa-
rella de classe acomodada, so-
fisticada, “el que la salva a ella
–apunta Ana Belén– és que
no perd el sentit de l’humor”.

El text dramàtic escrit per
l’autor de Cien años de soledad
es diu, en aquest muntatge,
“des del present”, tot i que “hi
ha molta memòria” perquè la
protagonista, Graciela, recor-

da i, fins i tot, inventa el pas-
sat. “El mèrit d’Ana Belén ha
estat filtrar el text a través del
seu cos, fer-lo orgànic i ser ca-
paç de parlar no només des de
la paraula”, expressava ahir el

director. En realitat,
aquest muntatge
compta amb la difi-
cultat que només és
possible fer-lo amb
“una actriu que tin-
gui la facultat d’ex-
pressar-se en un
castellà tan únic
com el de García
Márquez”, afegia Jo-
sé Carlos Plaza.
“Quan el dius –aco-
tava l’actriu– t’ado-
nes de com hem
empetitit el castellà.
¡Com és possible
deixar de fer servir
paraules tan riques
com les que Gabo
recull en els seus
llibres!”.
......................................
‘Diatriba de amor
contra un hombre
sentado’
● Teatre Romea
A partir del 08/05

Gabo manté el boicot
per l’afer dels visats
➤ Quan, el febrer de l’any passat,
Ana Belén va estrenar Diatriba de amor
contra un hombre sentado, no va dubtar
a trucar l’autor per convidar-lo a
veure el muntatge. Gabriel García
Márquez va respondre-li que estava
“molt il·lusionat”, però que no hi
aniria. “Ja saps que no viatjo a Espa-
nya per l’afer del visat”, li va recordar
el Nobel colombià, que l’any 2001
encapçalava un escrit de protesta de
diferents intel·lectuals del seu país
adreçat al govern espanyol en què
comunicava que no tornaria a trepit-
jar territori espanyol mentre s’exigís
visat als seus compatriotes. De tota
manera, com que la gira de l’espec-
tacle preveu anar a Mèxic a finals
d’any, l’autor d’ El amor en los tiempos
del cólera el podrà veure llavors.
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