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'TAPE (LA CINTA)', Marta Angelat recrea una venjança amb el passat 

• Debut de l'actriu en la direcció amb un drama tens i ben interpretat
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DIRECTORA Marta Angelat
TEATRE Sala Muntaner
DIA 23 de setembre

Tres antics companys d'institut es reuneixen 10 anys després en un motel de carretera, on aclariran el
que llavors va succeir entre ells i que va deixar ferides obertes en cada un. Stephen Belber
(Washington, 1967) proposa a Tape (La cinta) una venjança amb el passat protagonitzada per Jon,
Vince i Amy, personatges interpretats per Héctor Claramunt, David Janer i Cristina Genebat,
respectivament.
Amb aquest text, un drama tens que també parla de la incomunicació, debuta en la direcció l'actriu
Marta Angelat. A mesura que avança la funció el públic coneixerà tant el que va succeir aleshores --
una aventura de dures relacions sentimentals-- com les trajectòries seguides després pels tres
personatges. Hi ha venjances i situacions crispades, coneixem el fracàs en la vida d'un i l'èxit
professional de l'altre. I entremig hi ha la peripècia d'Amy. Belber ens parla de com manipulem a la
nostra conveniència els records. L'obra recorda les tragèdies familiars nord-americanes, però Angelat
busca exhibir el crescendo dramàtic de la història i la puntual violència interna del text. Hi ha una
acurada direcció que busca fer comprensible la psicologia dels dos personatges masculins. I aquest
objectiu l'aconsegueix la nova directora. La representació manté un ritme escènic ferm, tens, que només
descansa cap al final, després de l'actitud de l'Amy, que amb una intel.ligent argúcia aconsegueix treure
les caretes als dos homes.
Bona interpretació dels tres actors, amb una nota alta per a Janer. En tot cas sembla innecessària
l'escena final (audiovisual), que adquireix tons d'una moralina que no feien falta. Angelat està còmoda
en la direcció i d'això se'n beneficia l'espectacle.
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