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CRÍTICA // TEATRE

'COVA CORTÁZAR', un viatge directe a la mort interior 

Espectacle intimista i directe que aconsegueix la complicitat del públic

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

AUTOR: Julio Cortázar
TEATRE: Espai d'Art Cincómonos
ESTRENA:12 de febrer

El nou Espai d'Art Cincómonos obre la seva programació teatral amb Cova Cortázar, un atractiu
espectacle de petit format, intimista i directe, que reuneix tres peces de l'escriptor, de qui dijous passat
es van complir 20 anys de la seva mort. Karel Mena ha fet un bon treball de dramatúrgia, que permet
assaborir textos de Cortázar com Carta de la maga a Bebé Rocamadour, Lejana i Carta a una señorita
en París.
Un total de sis actors es reparteixen les obres, que tenen en comú un viatge a la mort interior dels
personatges principals. La
desaparició de la barrera que marca els límits de l'espai escènic i el públic contribueix a crear un clima
especial que impulsa aquelles zones de misteri i fantasia de la majoria dels relats de Cortázar.
L'espectacle, a més, va a més i acaba amb un relat ple d'humor negre que en moments es fa
surrealista.
Cova Cortázar és una proposta idònia per a les característiques d'aquesta nova i cèntrica sala, la més
petita en dimensions de Barcelona. La paraula de l'autor d'Historias de cronopios y de famas sona aquí
en tota la seva riquesa i té en les actrius Susana Egea, Lucía Leiva, Cecilia García i Carla Carissimi
un suport rigorós i emocionant.
La direcció d'Eva Hibernia ha sabut potenciar el material posat a les seves mans per acabar dibuixant
un espectacle entranyable, directe, sense grans pretensions, que arriba envoltat per l'atmosfera del jazz
que tant agradava a Julio Cortázar. El muntatge es representa de dijous a dissabte fins a final de mes.
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