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JOSEP LOSADA

Ferran Carvajal i Miquel Garcia Borda es passen tota l’obra a la garjola

T E A T R E

‘El beso de la mujer araña’

Una cel·la
sense sortida

Juan Carlos Olivares

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig.
Versió, adaptació i direcció: Manuel
Dueso. Escenografia: Max Glaenzel i Estel
Cristià. Il·luminació: David Lloris.
Intèrprets: Ferran Carvajal, Miquel García
Borda. Teatre Romea, 5 de maig.

Els somnis sense imatges només alimenten la
insatisfacció. L’involuntari cansament que pro-
dueix la versió escènica d’ El beso de la mujer araña
neix, potser, de la dificultat de representar al te-
atre la literatura cinematogràfica de Manuel Puig.
Només el musical, pel seu traç innat de trencar el
fil de la realitat amb cançons i coreografies, s’a-
costa a la desesperada filosofia fugissera que guia
el relat paral·lel de l’homosexual Luis Molina i les
seves dives del cel·luloide.

El llibre se serveix directament del poder evo-
cador de la lectura, i el cinema utilitza el seu
llenguatge i els seus recursos tècnics per obrir
davant l’espectador l’univers paral·lel que la nar-
ració d’un corruptor de menors aixeca entre les
estretes parets d’una cel·la compartida amb un
pres polític. Si a la novel·la aquesta porta s’obre a
la història d’Irena, la dona pantera; a la pel·lícula,

a l’ amour fou entre una chanteusse i un oficial nazi;
i al musical, a un homenatge a una diva imagi-
nària (Aurora); a l’obra de teatre que ara es re-
presenta al Teatre Romea aquesta porta queda
tancada, tot i que es recuperi la fantasia original
de l’autor argentí.

Aquest traç hipnòtic del text –un element es-
sencial per comprendre la creixent dependència
dels dos protagonistes a una fantasia– no es veu
al muntatge dirigit per Manuel Dueso. Hi és tota
la resta, la relació forçada –però enriquidora– de
dos personatges amb plantejaments vitals anta-
gònics, la duresa de les presons de les dictadures
americanes, l’obscena destrucció de l’individu per

un règim totali-
tari, el sentit de
l’amistat, la rei-
vindicació de la
tendresa sobre
la sexualitat.
Tot, menys l’il·li-
mitat i addictiu
poder fugisser
de la imagina-
ció.

L’austeritat
del muntatge no
ajuda, tot i que
el simbolisme es
coli amb una
paret que retro-
cedeix per asse-
nyalar l’espai
alliberat per la
fantasia. Tam-
poc no ajuda
que Miquel Gar-
cía Borda (Moli-
na) concentri tot

el seu esforç a ser just amb el seu personatge, a
oferir una boja creïble i no una caricatura de vo-
devil. Amb els seus sis sentits al servei d’una
imatge versemblant de Luis Molina, gairebé res
queda per construir la seva gran pel·lícula. Un re-
lat que mai trenca l’espai de la cel·la.

Sense aquest al·licient, les esquerdes emocio-
nals que apareixen en l’activista gràcies a un
conte de dones misterioses, envoltades de perill i
glamur, surten d’un no-res difícilment explicable.
Un buit que l’actor Ferran Carvajal intenta omplir
amb una obsessiva definició del seu personatge,
recorrent moltes vegades al seu domini de l’ex-
pressió corporal.


