
 AVUI Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 09/03/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 52

Un purgatori humà enmig de l'Eixample

Juan Carlos Olivares

'Barcelona, mapa d'ombres', de Lluïsa Cunillé. Direcció: Lurdes Barba. Escenografia: Max
Glaenzel i Estel Cristià. Il·luminació: Maria Doménech. Vestuari: Mariana Corominas. Intèrprets:
Mont Plans, Alfred Lucchetti, Lina Lambert, Jordi Collet, Daniella Corbo, Albert Pérez. Barcelona,
Sala Beckett.

Lluïsa Cunillé va acceptar l'oferta de la Sala Beckett de participar en el projecte L'acció té lloc a
Barcelona. Adéu a la boira espacio-temporal que acostuma a envoltar les seves obres. Una renúncia
significativa. Amb Barcelona, mapa d'ombres els sis personatges de Cunillé assumeixen una relació
amb un entorn reconeixible per l'espectador. El paisatge col·lectiu és la ciutat, amb referents urbans
identificables (Sagrada Família, Camp Nou, Liceu, la Rambla, plaça Catalunya, passeig de Gràcia), i el
privat és un pis de renda antiga de l'Eixample, dividit en diferents cambres personals.
Una localització que influeix en l'escriptura i el to dramàtic. Barcelona, mapa d'ombres és una altra
Cunillé. El misteri difús s'ha transformat en un laberint de secrets guardats a mitges. Un pis fragmentat
en diferents històries de vides perdudes. Cada habitació és una cel·la voluntària, el refugi d'urgència per
a uns éssers que senten un estrany plaer per la rendició, per tancar-se en els seus purgatoris
individuals.
L'obra té el temps d'un muntatge cinematogràfic, no tant per la successió de seqüències sinó per
l'equilibri entre l'el·lipsi i la interrelació d'unes càpsules argumentals tancades només en aparença. En
aquest text és tan important la solidesa de l'escena aïllada (sempre estructurada en diàlegs entre dos
personatges) com la xarxa que es teixeix al seu voltant mitjançant fragments d'informació, revelacions i
complicitats.
Lurdes Barba exposa perfectament aquesta doble realitat dramàtica, es preocupa de mantenir la tensió
correcta d'un fil de seda que recorre l'obra en la falsa anarquia del moviment de l'aranya al teixir el seu
fil. Trobar aquest punt exacte és obligatori en una funció que podria derivar cap a un incomprensible
melodrama. Encara que Barcelona, mapa d'ombres podria ser el text més realista de l'autora, la
directora intueix que el seu autèntic valor dramàtic se situa en una terra intermèdia entre la Cunillé més
hermètica i el teatre que podria representar Sergi Belbel. Un to de fals realisme, com un possible drama
íntim de David Lynch.
Situar correctament el repartiment en aquests llimbs i no deixar-lo sortir ni un instant és un altre dels
assoliments de la direcció de Barba. Menció especial per a Alfred Lucchetti, espectacular en una
complexitat construïda davant del públic, encontre rere encontre. Un Lucchetti amb Lina Lambert -
conscient que té les millors frases de l'obra-, un altre amb Daniella Corbo -una anunciació invertida- i un
altre amb Mont Plans, la seva dona a l'obra. Un treball de gran intensitat que vola sobre totes les fondes
dificultats que l'autora posa en el seu camí, fins i tot el misteri paranormal.
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