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EN UNA ACOTACIÓ de L’habitació del costat, 
la seva autora, Sarah Ruhl, recorda que 
l’obra transcorre “en uns temps anteriors a 
la pornografia digital” i que, per tant, “no hi 
ha un patró establert de com se suposa que 
ha de ser l’orgasme d’una dona”. La peça, que 
dirigeix Julio Manrique a La Villarroel, passa 
a mitjans del segle XIX, a Nova York, a la 
llar d’un doctor que tracta la ‘histèria’ de les 
dones a través d’un invent revolucionari: un 
vibrador elèctric. Carlota Olcina, 
que fa el paper de la seva esposa, 
la Sra. Givings, ens recorda que 
en aquella època la repressió 
sexual que patien les dones era 
tremenda, cosa que han hagut de 
treballar molt a la sala d’assaig.

A L’habitació del costat hi ha 
molts orgasmes no estereotipats. 
Com es fa això quan tots tenim 
al cap crits desfermats, udols, 
etc., i aquella escena de Quan en 
Harry va trobar la Sally, on Meg 
Ryan en simula un asseguda a 
la taula d’un restaurant? “Hem 
hagut d’imaginar-nos, recordar, 
el nostre primer orgasme, i fer-lo 
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com una cosa més animal”, afirma Olcina, que 
remarca que la peça de Ruhl va “sobre el plaer 
de la dona”, però que enmig hi ha moltes coses 
més. Es parla de la maternitat, de les relacions 
de parella, de la llibertat...

“La Sra. Givings vol treure’s la cotilla, vol 
respirar i tenir orgasmes amb el seu marit”, 
afegeix l’actriu que, curiosament, es troba en 
una situació anàloga a la del seu personatge, ja 
que també té un bebè de mesos, tot i que ella, a 

diferència de l’esposa del doctor, sí 
que l’ha pogut alletar. Ella és una 
dona transgressora per l’època 
que veu com el seu marit “arregla 
la vida d’altres dones, com les fa 
renéixer, els ofereix una felicitat a 
la qual ella no hi té accés”. D’aquí 
la curiositat que sent per veure 
què passa a la sala d’operacions, 
l’habitació del costat, on en té 
vedat l’accés, i sent les pacients del 
seu home gemegar de plaer durant 
llargues estones.

Per a Olcina, una obra com 
aquesta només la podia haver 
escrit una dramaturga, per 
com tracta el món femení i, 

El primer 
orgasme

La Villarroel estrena ‘L’habitació del costat’, una 
gran obra feminista de la nord-americana Sarah 

Ruhl. Andreu Gomila en parla amb Carlota Olcina

especialment, la maternitat. Que sigui un 
home qui la dirigeixi a Barcelona no és, per 
ella, cap problema, sobretot perquè es tracta 
d’un director “molt sensible” que sap “crear 
bellesa”. Tanmateix, el seu repte més gran a 
l’hora d’encarnar la Sra. Givings és donar-li 
veritat perquè estem parlant d’un personatge 
que viu en una muntanya russa emocional. 
Com Ruhl, ella també creu més en el teatre 
de transformació que en el del conflicte. 
Aquí veurem homes i dones que creixen, que 
canvien, que van cap endavant.

DE QUÈ VA...
A mitjans del segle 
XIX, un doctor fa 
feliç les dones amb 
un vibrador elèctric.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
L’obra de Sarah Ruhl 
és un dels grans 
èxits teatrals dels 
últims temps.

 La Villarroel. M: Urgell. 

Del 19 novembre al 3 de 

febrer. 28 €.
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“La Sra. Givings vol 
treure’s la cotilla, 
vol respirar i tenir 
orgasmes amb el 
seu marit”

Amb 35 anys, l’actriu de Sabadell ja ha pogut 
donar vida a dones poderoses en escena, com 
la Carol d’Oleanna i la Jeanne d’Incendios. 
“He tingut molta sort”, diu. A La Villarroel, 
l’acompanyen Pol López, Ivan Benet, Alba 
Florejachs, Mireia Aixalà, Xavi Ricart i Adeline 
Flaun, qui, per cert, és negra i interpreta un 
personatge afroamericà, la dida Elizabeth. 

Més estrenes a timeout.
cat/teatre-novembre

L’ONADA DE TEATRE argentí ens 
apropa ara una obra de Lautaro 
Perotti –cofundador amb Claudio 
Tolcachir (L’omissió de la família 
Coleman) de Timbre 4– que ell 
mateix ha dirigit amb repartiment 
espanyol. Perotti afirma que volia 
indagar sobre la construcció de la 
identitat a través de la mentida o 
l’engany, però molt em sembla que 
aquesta és un reflexió elaborada 
per nodrir intel·lectualment una comèdia negra amb una 
interessant estructura dramàtica i un suspens ben cuinat 
que no deixa rastre a l’espectador més enllà d’intentar 
esbrinar la lògica de la història. L’obra ens situa en una casa 
aïllada on conviuen dues germanes, Olvido i Celia, i el fill 
d’aquesta última, César. Arrenca amb l’arribada de Beltrán, 
el fill d’Olvido misteriosament desaparegut fa tretze anys 
quan en tenia dotze. Com i per què va desaparèixer sembla 
ser el fil d’una intriga que amaga un drama més gran. 

La història s’explica amb flashbacks i punts de vista 
diferents en una arquitectura dramàtica que aconsegueix 
l’objectiu de mantenir el públic expectant i implicar-lo 
en la resolució dels misteris d’aquesta família gens 
convencional, tot i que alguna de les subtrames quedin 
un xic despenjades o descontextualitzades en el nostre 
entorn. En un espai escènic més impactant que funcional, 
la direcció de Perotti té alguna cosa de precipitada amb 
un munt de moviments innecessaris i una violència física 
poc creïble per exagerada. Tot i la sorprenent presència 
d’una Carmen Machi (Olvido) com a femella alfa (a estones 
passada de voltes), ens quedem amb la Celia de Pilar 
Castro, el personatge millor dibuixat i qui teixeix els jerseis 
de la família i el gran engany. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Un joc d’intriga 
al voltant de la 
desaparició d’un noi 
de dotze anys.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Una arquitectura 
dramàtica que repta 
l’espectador.

 Teatre Lliure: Gràcia. 

M: Fontana. Fins al 2 de 

desembre. 15-29 €.
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