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Albert Einstein demana perdó al Versus Teatre

J.V.

El Versus Teatre estrena aquesta setmana dos monòlegs: 'Personalmente, Einstein', del
canadenc Gabriel Emanuel; i 'Solo per a Paquita', d'Ernesto Caballero.
A Personalmente, Einstein el veterà actor argentí Juan Tríbulo, de la cooperativa Dominó, dóna vida a
l'autor de la teoria de la relativitat, a qui representa a l'edat de 70 anys fent una conferència fictícia a
Barcelona. Tot i començar parlant de física, el científic no pot evitar entrar en el terreny personal i acaba
demanant disculpes als espectadors per haver ajudat, a través de les seves teories, a crear la bomba
atòmica. "Einstein es posa al nivell dels espectadors explicant alguns tòpics científics, amb l'objectiu de
seduir-los per poder acabar disculpant-se", explica el mateix Tríbulo. El protagonista també destaca que,
juntament amb el dramaturg Leonardo Goloboff, "vam treballar molt les microaccions, sobretot els ponts
entre les seqüències". A l'obra, que estarà en cartell des d'avui fins al 5 de desembre, també destaca
l'acurada caracterització del personatge i la utilització de frases cèlebres del físic alemany com "Déu no
juga als daus amb el món".

Divendres s'estrena Solo per a Paquita, del madrileny Ernesto Caballero, amb posada en escena de la
companyia Perlimplin, que s'hi estarà fins al 12 de desembre. L'actriu Anna Sabaté interpreta un
personatge reclòs en un centre de salut mental a causa de la violència de la seva esquizofrènia, de la
qual intenta rehabilitar-se a través d'una dolorosa teràpia de grup. A més de ser desafortunada en el joc,
la protagonista té una visió molt especial de l'enamorament, que veu com una addicció similar al cafè.
La directora de l'obra, Genoveva Pellicer, diu que la noia qualifica l'amor d'"estimulant, amarg i
necessari". Sabaté explica que "els límits entre personatge i actriu es confonen", i que l'obra li permet
canviar de registre interpretatiu, al passar d'un centre de rehabilitació a l'escenari". "Vivim temps
d'addicció en tots els sentits", critica l'actriu.

L´actor Juan Tríbulo interpreta Einstein
Versus Teatre
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