
Un Bonus Track agre i dolç
Gina Duran Oliu  •  original
“Bonus Track  va de tot i de res” ha apuntat la seva autora Carol López. “Va del desencís que
es viu a la maduresa i de l’esperança que perdura. De la idea que mai no és tard per
començar res de nou”. Una obra que encoratja però que alhora deixa un regust agredolç. Va
de les coses que no ens diem, de les fugides cap endavant, de la necessitat d’aturar-se i
escoltar-se un mateix, d’allò que passa quan et veus obligat a fer-ho, de com jutgem els altres
sense tenir la informació necessària, del vertigen de trencar amb tot i tornar a començar, de
resignar-nos o de no conformar-nos, dels últims desitjos i de qüestionar-nos què és això de la
felicitat.

‘Bonus Track’: sis amics a la cinquantena que cada vegada es veuen menys © Silvia Poch

Carol López ha tornat al Teatre Lliure  amb una comèdia que retrata la generació baby boomer
i les preocupacions que tenen les persones de 50 anys. “No sé si faig una radiografia de la
meva època. Jo parlo del que sé i del que conec”, ha explicat López. Anteriorment l’autora va
escriure V.O.S (Versió original subtitulada) estrenada a l’Espai Lliure el 2005, i emmarcada en
la generació dels 30 i pocs anys, i també va escriure, el 2012, Res no tornarà a ser com
abans, emmarcada en la generació dels 40.
Bonus Track, que es podrà veure del 15 d’octubre al 15 de novembre, i és el muntatge que
reobre les portes del Teatre Lliure de Gràcia, després de gairebé sis mesos sense activitat. Per
López, tornar al Lliure sempre és bonic. Fa dos anys va dirigir El sistema solar, de Mariana de
Althaus. “Gràcia és un espai mític per a molta gent que ens dediquem a aquesta professió. És
un espai esplèndid que té una trajectòria sentimental molt gran”.
L’espectacle comptarà amb sobretítols adaptats els dies 30 d’octubre i 13 de novembre i amb
audiodescripció els dies 23 d’octubre i 6 de novembre, perquè com ha assegurat Juan Carlos
Martel Bayod, director del teatre: “Tenim la intenció de fer del Lliure un teatre molt més
inclusiu”. A més a més, els espectadors podran gaudir de dos col·loquis, una prefunció el 16
d’octubre i una postfunció el 13 de novembre.
En un espai metafòric, aparentment nu però on tot és possible, els actors i actrius Dolo Beltran,
Paul Berrondo, Borja Espinosa, Andrés Herrera, Vicenta N’Dongo  i Anna Ycobalzeta  encarnaran
els personatges ideats per López. Sis amics a la cinquantena que cada vegada es veuen
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menys. Les seves vides, que podrien ser les nostres, ens emmirallen per parlar de nosaltres
als 30 anys, als 40… i amb una conclusió: sempre hi ha un bonus track a la vida. Mai és tard
per començar de zero.
Un seguit de fragments de vides, intenses o tristes però sempre provisionals. La capacitat de
reinvenció a qualsevol edat és imprescindible per a poder seguir sent lliures. Perquè, realment,
estem segurs que portem la vida que volíem dur? “Quan arribes a aquesta edat, sempre he dit
que mires enrere i et preguntes si has arribat com volies arribar. Potser penses: he arribat com
volia, però no em sento com creia que em sentiria”. Segons López, hi ha un cert desencant
amb la maduresa, però alhora hi ha esperança.
“Hi ha com un prejudici social que diu que les persones hem d’anar assolint etapes a la nostra
vida, aconseguir estabilitat econòmica i familiar, realitzar-nos,.. I no sempre les expectatives de
cadascú tenen a veure amb les que té la societat”, ha explicat Carol López. A Bonus Track  els
personatges han d’atrevir-se, escoltar-se i ser lliures amb ells mateixos, passant del que diu la
gent. Així mateix, el personatge de Dolo Beltrán, una mare soltera de 47 anys, ha de fer la
seva vida obviant tots aquests prejudicis. “Encara que ara estigui molt més acceptat que abans
ser mare amb 40 anys, si li sumes no tenir feina ni parella, la cosa es complica. Però es pot
fer, i aquesta dona és un personatge que durant tota l’obra lluita per això. Per trobar un amor
mare-fill”, explica Beltrán.

Sempre hi ha un bonus track a la vida. Mai és tard per començar de zero.© Silvia Poch

Treballar dalt l’escenari amb la dramaturga i directora Carol López no és cosa fàcil: “Tinc una
manera de fer particular i que no tothom entraria a treballar així. Per això sempre busco
còmplices habituals” ha assegurat ella. Dels sis actors, tots són habituals seus menys Borja
Espinosa i l’Anna Ycobalzeta, que són els “nous”, com ella mateixa els anomena. “Al Borja ja
el coneixia i ja l’havia tastat, però amb l’Anna tenia una intuïció, i ha estat un encert” assegura
la dramaturga. Però quin és exactament el modus operandi  de Carol López? Segons Borja
Espinosa, treballar amb ella és molt canviant. Arrisca molt. “Té una idea al cap que ha pensat
durant mesos i nosaltres, els actors, el que fem és posar-la en comú i representar-la. Sempre
estem en constant moviment i això és incòmode i provoca incertesa, però també enriqueix
l’espectacle i fa que sigui una mica més viu” assegura l’actor.
L’obra estava pensada per començar-se a escriure abans del confinament, però els tres mesos
de tancament absolut no van perjudicar l’autora: “El confinament ens ha anat bé, en aquell
moment teníem un conflicte i ens van tancar a casa amb aquest, vam poder treballar molt”.
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Amb tot, l’esperit de l’obra no ha canviat gens, encara que el context sí que ho ha fet: “Si jo
parlo d’un grup d’amics d’aquí i ara, no es pot obviar tot el que ha passat. Malgrat el que hem
viscut, per López, poder estrenar ara és com reivindicar que es pot fer teatre. “És un neguit i
alhora una il·lusió”, assegura. “A una setmana d’estrenar, estem agafant el que hem muntat a
la sala d’assaig i ho estem transportant a l’escenari. Hem de veure si en el traspàs alguna
cosa falta”, ha explicat la dramaturga.
Per Carol López l’obra reflexa el que ens està passant: “El sistema ens devora. Ens oblidem
de les coses senzilles, ens costa molt quedar amb amics… Crec que questes coses són les
hauríem de cuidar més. I no ho fem”.

Articles com aquest són possibles gràcies a la vostra ajuda, que permet que Núvol continuï
endavant i ofereixi continguts de qualitat. Si voleu contribuir a l’existència del diari digital de
cultura en català, podeu subscriure-us aquí  i ajudar-nos a superar la inestabilitat que genera
l’actual crisi del coronavirus.
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