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'PLOU A BARCELONA', un retrat de la prostitució 

• L'autor uneix marginalitat i cultura per parlar de la soledat i els sentiments

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DRAMATURG Pau Miró
ACTORS Alma Alonso, Alex Brendemühl
TEATRE Beckett
ESTRENA 4 de juny

Es manté a la Beckett el cicle d'obres que tenen Barcelona com a teló de fons. Plou a Barcelona, de
Pau Miró, explica una història centrada en una jove prostituta del Raval. L'obra es va presentar a Sitges
i ara es pot veure al teatre de Gràcia. No és un gran text, però té elements suficients per atraure el
públic.

Miró reuneix en una petita habitació tres personatges: una prostituta (Alma Alonso), un proxeneta que
sembla més un vividor que un macarra (Alex Brendemühl) i un client fix, en la quarantena, que regenta
una llibreria (Carles Martínez). El que fa l'autor és endinsar-se en els sentiments més profunds d'ella. A
poc a poc es va interessant per la lectura i la cultura a través de la seva relació amb el llibreter.

El repte de l'obra era salvar els perills de la sordidesa del tema de la prostitució i no caure en
personatges estereotipats. Sortir airós d'aquest perill és el millor que aporta la representació, dirigida
amb seguretat per Toni Casares.

Miró (Barcelona, 1974) fa creïble una relació entre cultura i marginalitat i aconsegueix diàlegs concisos
que, a més a més, creen una intriga. Plou a Barcelona parla d'una de les cares de la soledat i aposta
pels sentiments de professionals no sempre ben tractades. Alonso i Martínez defensen bé els seus
personatges, mentre que Brendemühl s'enfronta amb el més desagraït.
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