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‘A casa’, la guerra infinita

MANUEL PÉREZ I MUÑOZ  
BARCELONA

S
empre torna als grans 
textos amb expecta-
ció. En teatre, a més 
del risc de la caducitat 

estètica, la paraula s’ha de man-
tenir combativa, punxant en el 
present. La petita sala La Gleva 
de Gràcia ha recuperat junta-
ment amb el director de la pe-
ça, Mario Gas, la primera part 
de Homebody/Kabul, el monò-
leg A casa que amb tota mena 
de premis encara va fer més co-
neguda la seva intèrpret, Vicky 
Peña. Més d’una dècada després 
de passar pel Romea i després 
de cinc anys de l’estrena al Lliu-
re d’aquesta versió fragmenta-
da, el revulsiu continua mante-
nint les seves propietats. 

De nou el saló d’aquesta ca-
sa londinenca on una dona 
confusa per un còctel d’antide-
pressius parla i parla sense pa-
rar. La seva ment va teixint ca-
pes d’opressiva quotidianitat 
amb els somnis d’un Afganis-
tan mític, la representació his-

tòrica d’una groguenca guia de 
viatges. Ni la seva privilegiada 
educació, ni la seva pedanteria, 
ni la fragilitat hipòcrita dels 
seus llaços socials la podran 
allunyar d’un desig que no pa-
ra de créixer en la seva ment, 
un anhel amb diverses formes, 
però una sola resposta, Kabul. 

 
REBEL·LIA CEGA / Escrit abans de 
l’11-S però estrenat després, el 
visionari text de Tony Kushner 
continua serpentejant àgil pels 
meandres d’un món globalit-
zat i neocolonial, un riu que 
connecta unes guerres amb les 
altres, que ressorgeix per regar 
amb la seva denúncia drames 
sempre actuals com el dels re-
fugiats. De la seva descodifica-
ció en present en surt airosa 
una lectura de gènere, amb 
aquest personatge arraconat i 
menyspreat, una dona que co-
va una rebel·lia cega a força de 
contrastar el «nosaltres» i 
«ells», entre un Occident des-
humanitzat i un Orient desco-
negut i, per tant, fàcil de trans-

formar en un enemic en qui re-
flectir-se. 

Vicky Peña va obrir la tem-
porada al Lliure diluïda en el 
Kushner de gran format d’Àn-
gels a Amèrica. Ara la tanca 
tornant a l’autor i al seu paper 
insígnia, rescatant-ne sensaci-
ons, però també afegint-hi ma-
tisos. L’aforament reduït de la 
sala pràcticament anul·la la 
distància amb l’espectador, 
permet treballar de forma més 
precisa i descartar grandilo-
qüències. El resultat és un per-

CRÒNICA  Vicky Peña recupera a La Gleva un dels seus papers més celebrats

33 Peña, en un assaig d’‘A casa Kabul’ al Lliure el 2014.

FERRAN SENDRA

L’aforament reduït 
anul·la  la distància  
amb l’espectador i 
permet treballar de 
forma més precisa

sonatge matisat, elevat fins a 
l’últim detall, que mira als ulls 
de l’espectador i fins i tot es re-
alça amb unes notes inèdites 
d’ironia fresca.  

La traducció de l’obra de la 
mateixa actriu mereix capítol 
a part per la seva sonoritat i la 
plàstica imaginació del llen-
guatge. Tant si ja s’ha vist el 
muntatge com si no, val la pe-
na acostar-se a La Gleva i assal-
tar la primera fila per presen-
ciar la unió exacta entre text, 
personatge i actriu. H
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