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UN SÒRDID PASSAT ADOLESCENT 

• La Sala Muntaner comença la temporada amb 'Tape', un drama d'èxit internacional dirigit per
l'actriu Marta Angelat

Guillem Clua

LA FITXA
'Tape'
Local: Sala Muntaner
Dates: Fins al 31 d'octubre
Horaris: De dimecres a dissabte, 21.00 hores. Diumenge, 18.45 hores
Preus: De 13 a 16 euros

Un any més, i quan encara no ens hem recuperat de l'estrès de després de les vacances, arriba la
Mercè, i amb ella els concerts, els piromusicals, els correfocs, el final del Fòrum i el teatre a meitat de
preu, que és el que ens interessa en aquesta secció.

Aquests dies és possible anar a veure una obra per uns sis euros. És el cas de qualsevol sala
alternativa, com la Muntaner, que fa uns dies va llançar a l'aire l'alarmant notícia que es veuria obligada
a tancar les portes a mitja temporada a causa d'un insuficient finançament públic. ¡Ja en vam tenir prou
amb la defunció del teatre Malic l'any passat!

La primera aposta de la Muntaner és doble. Per un costat, la comèdia Breve desconcierto nuevo i, per
un altre, Tape, un drama urbà i contemporani de l'autor nord-americà Stephen Belber.

EN UN CINQUÈ PIS
Tape es va estrenar en un modest teatre de l'Off-Off-Broadway situat en un cinquè pis, i no va ser fins
que l'actor Ethan Hawke es va fixar en l'obra per a una pel.lícula inèdita a Espanya (dirigida per Richard
Linklater el 2001 i amb Uma Thurman i Robert Sean Leonard completant el repartiment) que el text va
començar la seva gira internacional per diversos països: la Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, Austràlia i
fins i tot el Japó. Amb tant èxit, l'obra va tornar a Nova York per estrenar-se a l'Off; la crítica va jutjar
millor la versió cinematogràfica.

La Sala Muntaner s'ha proposat incloure Espanya a la llista i obre la temporada amb aquesta versió
dirigida per l'actriu Marta Angelat. L'obra basa tot el seu pes dramàtic en el passat que comparteixen els
tres intèrprets. Tots tres van anar a l'institut junts i els nois continuen encallats en una mentalitat
adolescent que encara no els ha permès convertir-se en ningú en la vida.

Vince trafica amb drogues i el seu amic és un aspirant a director de cine. La seva trobada té lloc deu
anys després que el segon li robés la nòvia (Amy) al primer i, segons assegura Vince, la violés.
Afortunadament per a tots, la veritat sobre el sòrdid assumpte la revelarà una cinta, la cinta que dóna
títol a l'obra i que comportarà més d'un maldecap als protagonistes. Els ingredients per al conflicte estan
servits en safata, i l'enfrontament dels tres torturats personatges és un caramel per als actors David
Janer, Héctor Claramunt i Cristina Genebat.

Belber és semidesconegut a Espanya. Actualment treballa com a guionista de la sèrie de TV Ley y
orden. Els seus crèdits de teatre inclouen èxits com Match i One million butterflies. També és
responsable del guió de la pel.lícula El proyecto Laramie (2002) i de l'adaptació de la seva pròpia obra
Tape.
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David Janer (esquerra) i Héctor Claramunt recorden els seus
anys d'institut a Tape, de Stephen Belber.
Albert Fortuny
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