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El mal és intrínsec en cada ésser humà. És inevitable que tard o d'hora, la nostra maldat sorgeixi i
actuï contra algú altre. Alguns controlem millor els dimonis que altres, però quan ens ajuntem uns
amb altres sempre acaben sorgint tensions. Les relacions són un bon polvorí i els matrimonis,
aquest contracte vitalici, són el perfecte camp de mines. La teva dona, el teu home, serà víctima
de la teva mala llet, de la teva incomprensió, de la teva maldat més pura. És inevitable. I sens
dubte una de les obres que millor explota la maldat en el matrimoni és Qui té por de Virginia
Woolf? d'Edward Albee. Ara la companyia El Eje en fa una salvatge adaptació al Tantarantana,
signada i dirigida per Marc Ribera, amb l'adient nom de Masticar hielo.
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Deia l'autor que "el teatre ens ensenya què som, el que és la nostra societat i cap a on anem".
Agafant aquesta màxima els joves talents de la companyia El Eje han sacsejat el text de l'autor
americà per adaptar-lo a l'ara i aquí. I com que el matrimoni és una institució que reflecteix les
misèries de cada societat, en aquest cas ens trobem amb un matrimoni (Marta i Jorge) madrileny
(amb uns accents molt ben treballats i gens impostats), adinerat, relacionat amb el món de l'art i
amb certa posició intel·lectual, però que es comporten com si estiguessin en un plató de Tele 5. Un
servidor no suporta gairebé cap programa que emeti aquesta cadena i encara menys la cridòria i
les males maneres dels "Sálvames" i altres. Però sé ben bé de que van aquests programes. Un
grand guignol que consisteix en què els tertulians s'escorxin uns a altres. Tanmateix, no és l'obra
d'Albee un joc macabre en el qual dues persones es dediquen a esbudellar-se emocionalment?

La lectura de la companyia El Eje és molt encertada, pel fet d'amarar la vetllada no sols amb litres
de whisky sinó amb d'aquesta essència que tant bé saben destil·lar els de Mediaset. La Marta
s'arrossega per terra com si fos una gossa... Practica una fel·lació en directe... El Nick es marca un
ball de cinc minuts al ritme de When a fire starts to burn, de Disclosure... És l'externalització dels
instints més primaris i salvatges. Tot és un aquelarre on exorcitzar les misèries morals del
matrimoni. O potser sols és un joc pautat per diferents actes? La universalitat del text de l'autor
americà permet que cada generació faci la seva pròpia adaptació segons els cànons morals i
estètics en què es troba immersa. Val a dir, però, que amb la sacsejada textual de la versió s'ha
perdut cert enginy, aquest sarcasme que Albee transmetia tan bé en el seu text. La finor s'ha
transformat en un llenguatge que bascula entre la sofisticació imposada i la grolleria. Però tot
funciona. Són gent molt més propera.
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L'escenari muntat dissenyat per Sergi Cerdan recrea un saló rectangular delimitat per tres parets
que la formen una estructura de quadres penjats i un sofà vermell. Un espai cridaner i claustrofòbic
que submergeix als personatges en aquesta batalla histèrica.

L'obra d'Albee és un drama que a mesura que passa el temps es va fent cada cop més negre i cru.
L'exposició d'El Eje de l'adaptació però és tan estripada que és inevitable que un rigui en més d'un
moment. Veure a dos personatges humiliar-se grotescament fa riure, què hi farem. Però a mesura
que es van posant les cartes a taula, el drama va guanyant lloc fins a l'explosió final on la Mar
Pawlowsky mostra la seva faceta més drama queen. Val a dir que l'actriu, excelsa a Amor, està



gegant en aquesta obra. Malgrat tot, un té la sensació que hi ha vegades que el personatge no
està ben modulat. La borratxera de tots els personatges és un in crescendo continu, però la Marta i
el Jorge porten avantatge. I a vegades l'actriu sembla que de cop recupera certa serenor quan feia
un minut l'havíem vista arrossegant-se per terra. No és fàcil, però, treballar un personatge com
aquest que en l'obra original pateix distintes fases, això sí, sense oblidar que està ofegant-se en
alcohol. Al seu costat, un escanyolit Eric Balbàs que aguanta les envestides de l'huracà
Pawlwosky amb un mig somriure a l'espera del seu contraatac que acabi arrasant-los els dos. El
contrapunt físic entre ambdós intèrprets l'utilitzen per fer més crua la humiliació i l'abús d'ella cap a
ell. Mentrestant, les víctimes/espectadors del joc del matrimoni són Nuna i Nick, Maria Hernández i
Jordi Samper respectivament, que se'ns presenten com una parella cursi, superficial i esnob per
acabar abraçant l'alcohol i deixar anar la mala llet i els instints més primaris animats pels seus
amfitrions.
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Masticar hielo es pot veure al Tantarantana fins al 3 de juny. Per a més informació i entrades
podeu consultar aquest enllaç.


