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Julia Gutiérrez Caba havia
renunciat a fer més teatre
perquè entenia que cap
producció permetria tre-
ballar menys de tres hores
d’assaig i no haver de me-
moritzar un text. Per això,
des del Madame Raquin
de Zola, que es va poder
veure a l’Apolo de Barcelo-
na el 2002, se n’havia
apartat. Ara fa uns mesos,
li van presentar un projec-
te que complia aquests re-
quisits. I, llegit el text, no
se’n va poder desdir: Car-
tas de amor (se’n va fer al-
guna versió en català pels
anys noranta) farà tempo-
rada al Poliorama del 14 al
26 de març. Acompanya-
da de l’actor Miguel Re-
llán, interpreten les cartes
de dos enamorats que mai
s’han atrevit a viure junts.
Els dirigeix, des del matís,
David Serrano.

Cartas de amor és una
obra que no deixa de re-
presentar-se a Broadway
per grans actors. També a
França és una producció
que repeteix contínua-
ment. La proposta manté
el plantejament inicial de
ser dues persones que es
llegeixen les cartes des
dels 12 anys, i durant més
de sis dècades. Melissa és

una nena rica, capriciosa i
excèntrica però finalment
d’una gran coherència.
Andrew, per la seva ban-
da, és un home estable,
d’ordre, que farà carrera
política però no sap viure
les seves contradiccions.
Ells, comenta el director,
no podrien conviure gaire
temps per les seves mane-
res d’afrontar la vida.

Serrano ha tret la taula
que sempre apareix a es-

cena per aproximar els ac-
tors al públic i ha fet que
els actors llegeixin amb el
to de l’edat en què ha estat
escrit. No són cartes sen-
ceres, “alguns són com
SMS”: aquest amor es po-
dria explicar igualment
amb WhatsApp, tot i que,
corregeix Rellán, a la pan-
talla no es reflecteix mai la
gota de llàgrima que taca
la tinta ni la tremolor de la
lletra per dir depèn què. ■

Julia Gutiérrez Caba torna als escenaris de Barcelona
15 anys després amb ‘Cartas de amor’, al Poliorama

Tremolors en
cartes d’amor
J. Bordes
BARCELONA

Miguel Rellán i Julia Gutiérrez Caba, ahir a l’hotel Regina de Barcelona ■ EFE

Els actors
llegeixen
fragments de
cartes d’amor
creuades durant
seixanta anys

Mary Shelley era una es-
criptora turmentada per
la mort de la seva mare
com a conseqüència del
seu part. En l’estiu fred del
1816, a casa de Lord By-
ron, va assumir el repte de
construir l’obra més fosca
de totes: va inventar Fran-
kenstein; la demostració
de l’home romàntic de po-
der ressuscitar i donar vi-
da a elements inanimats,
sense l’ajuda de Déu. Feli-
pe Cabezas ha fet la dra-
matúrgia i la direcció (al-
hora que manipula un tite-
lla de mida natural)
d’aquest Mary Frankens-
tein Shelley, que es repre-
senta a la sala Fènix de
Barcelona fins al 26 de
març.

Té el repartiment del
Cabaret Victoria, un es-

pectacle que han reposat
tres temporades ambien-
tat en aquest retrofuturis-
me romàntic. La música
és un element constant.

El públic, que s’integra
a l’espai escènic pràctica-
ment perquè l’envolta, po-
drà comprovar els paral-
lelismes entre Shelley i la
novel·la de Frankenstein
que l’autora va escriure,
molt inspirada per la mort
de la seva mare i pels seus
avortaments posteriors. A
través de la narració però
amb forts components de
teatre visual com són les
ombres, la pantomima, la
música en directe i, fins i
tot, el cinema, la peça
planteja la ucronia des
d’un gust per la literatura
victoriana, un engranatge
mecànic rudimentari per
construir un futur fanta-
siós. No hi apareix el tre-
ball de màscara, una altra
especialitat de l’actor Feli-
pe Cabezas, que aquest
any ha preferit experi-
mentar en altres camps
interpretatius. ■

Ressuscita
Shelley
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Sala Fènix signa una
obra en què fusiona
la vida de l’autora
amb Frankenstein

Un detall del muntatge entre gòtic i dramàtic que es
representa a la Sala Fènix de Barcelona ■ GENIA BADANO


