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Utilitzar el joc per esbandir la por amb el deliri

Victoria Szpunberg, actual autora resident de la Sala
Beckett, ha recuperat un treball de fa una dècada: La
marca preferida de las hermanas Clausman, que havia
estrenat al Tantarantana el 2010. Genera un estrany
miratge. Perquè parla de la seva Argentina durant la
dictadura de Videla i la por dels joves polítics que provaven
de fer-la habitable i solidària. El que s'expressa és nítid, tot
i que fragmentat. Les petites discussions i complicitats de
les dues germanes il·lustren allò que la mare (sempre
darrera la porta) algun dia es deuria atrevir a explicar-los-hi
i que ara, la té sotmesa en una profunda depressió. Lluny
de Buenos Aires, de l'amenaça dels militars, on va deixar el
seu company. Però, encara, amb un forat negre al cor que
no aconsegueix sanar. 

La seva escapada, li deixa moltes ferides. I aquestes nafres
són les que e spoden veure en els comportaments, en les
explicacions de les dues germanes. Sara assumeix el rol de
mare, mentre que Valentina és la que se socialitza, busca la
relació a l'exterior, en un món consumista i de plaers. El seu
pare és un altre desaparegut a l'escena. Però el seu buit és
sobrer. Perquè mai els ha influenciat a la vida. Només les
visita puntualment per obsequiar-les amb el que elles
demanen. Elles es voldrien anar a viure amb ell. Però això
no es deu ni plantejar. En aquesta trama, en què es
ficcionen les històries que explicava la mare, el personatge
femení absent es converteix en el subtext de'n Pinter. No
diu res; només se la reconeix pel soroll de fons de la tele o
per la llum de sota la porta. Però hi és present
contínuament en la manera d'actuar de les filles,
adolescents, que sobreviuen amb petits furts per recuperar
el pols de la vida.

Rànquing de Jordi Bordes Critiques d'aquest mateix espectacle

VALORACIÓ

8,0

CATEGORIES

ACTUALITAT

LA MEVA PRIMERA COLÒNIA

AQUESTA NIT T'ABRAÇARÉ

VALORACIÓ PER EDATS

+ 66  8
51 - 66  9
36 - 50  9
26 - 35  10
16 - 25  9
12 - 15  8
7 - 11
4 - 6
0 - 3

Comparteix:

TEATRE

ACTUALMENT

Sala Beckett- Sala de Dalt
Batista, 15

Barcelona

5/6 - 16/6

Següent funció:
8/6/2019 20:00 h

Venda d'entrades

< Juny 2019 >
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pròximes representacions

Sala Beckett- Sala de Dalt
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