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33 Elisabet Casanovas i Laura Conejero, a ‘Monroe-Lamarr’.

MAY ZIRCUS

Monroe visita Lamarr

MANUEL PÉREZ I MUÑOZ 

BARCELONA

D
esprés de 27 dies de 
tancament forçós, 
torna a pujar el teló 

amb Monroe-Lamarr. El 
Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) es va acomiadar a l’octu-
bre amb La dona trencada, una es-
trena i un comiat simultanis. 
Ara, el mateix escenari de la Sa-
la Tallers torna a obrir amb una 
altra història protagonitzada 
per dones, però en aquest cas 
muntada i escrita per homes, el 
director Sergi Belbel i el drama-
turg Carles Batlle. Monroe-La-
marr és un muntatge sacsejat 
per l’atzar i per l’actual conjun-
tura de cancel·lacions i retards, 
que arriba per fi a una platea 
enrarida per les circumstànci-
es, sense gaire marge per cele-
brar l’estrena.  

El director del TNC, Xavier 
Albertí, va encarregar aquest 
text a l’autor, i potser és aquest 
compromís el que va fer sortir 
Batlle de les seves coordenades 

habituals, més experimentals 
des del punt de vista formal. 

Abraça ara en el seu argument 
la cultura popular, però no per 
això renuncia a una estructura 
complexa que barreja el thriller 

d’espionatge amb el retrat fabu-
lat de dos mites del Hollywood 
clàssic. Una època revisada des 
del present que burxa en la doble 
faceta de l’actriu Hedy Lamarr: 
com a joguina trencada de la in-
dústria del cine, però sobretot 
com la gran inventora que últi-

mament es reivindica. 
El seu descobriment d’un 

protocol militar precursor de 
l’actual wifi és un excel·lent es-
quer (McGuffin que diria Hit-
chcock), com també ens encisa 
aquesta imaginada però plausi-
ble trobada amb Marilyn Mon-
roe entre les cortines d’acer de 
la crisi dels míssils de Cuba. 

 
GLAMUR A DOJO / Amb molt de 

glamur, el vestuari precís de 
Mercè Paloma, intermedis mu-
sicals de gran poder evocador i 
una escenografia de Max Glaen-
zel etèria però eficient, Belbel 
construeix un marc reconeixi-
ble que ens connecta amb la 
pantalla i els codis que demana 

un text carregat de referències 
cinèfiles. Com atrapats en una 
retrospectiva sobre Mankie -
wicz, les protagonistes i els se-
cundaris –resolts Eloi Sànchez i 

David Vert– salten d’un gènere 
a un altre entre una xarxa de 
símbols i subtrames molt ben 
tancades. No obstant, resten 
protagonisme al gran reclam: 
aquest esperat cara a cara entre 
les dues dives que, només molt 
al final, adquireix la temperatu-
ra emocional que s’espera d’a -
questa col·lisió d’estrelles. 

Els miralls de la imitació gai-

rebé sempre són còncaus. D’aquí 
l’encert de Laura Conejero per 
evitar-los, portar Hedy Lamarr al 
seu terreny i revestir-la d’un mur 
de sofisticació que s’acaba esfon-

drant cap a la fragilitat. 
Per la seva banda, Elisabet 

Casanovas, més jove que aques-
ta Marilyn crepuscular pròxima 
al desastre, s’endinsa tràgica en 
la desesperació del personatge, 
però també en la necessària 
 intel·ligència d’una dona atra-
pada en l’estereotip sexual que 
tots coneixem. Vells mites i 
 noves lectures. H

CRÍTICA  Vells mites i noves lectures al Teatre Nacional

La xarxa de símbols  
i subtrames  resta 
protagonisme a 
l’esperat cara a cara 
entre les dues estrelles
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