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CRÍTICA // TEATRE

'BARCELONA, MAPA D'OMBRES', una altra cara de Cunillé 

Una obra amarga, que parla de BCNi l'Eixample i ens descobreix una nova Cunillé

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER 

DIRECCIÓ: Lurdes Barba
TEATRE: Sala Beckett
ESTRENA: 4 de març

La temporada de la Beckett té el seu referent en una sèrie d'obres en què Barcelona és la ciutat on
viuen els seus personatges i on alguns dels seus aspectes tenen a veure amb el que els passa a
aquests personatges; Barcelona, mapa d'ombres, de Lluïsa Cunillé i direcció de Lurdes Barba, és
l'última d'aquestes estrenes. Un espectacle una mica amarg, crític i atractiu per als espectadors.
Contràriament al que és habitual en l'autora, Cunillé no ha escrit una obra críptica i difícil de definir, sinó
una història molt humana, amb personatges reconeixibles i una escriptura que recolza la dimensió social
i ciutadana de la història. Un matrimoni d'edat avançada (Mont Plans i Alfred Lucchetti) parla per
separat amb cadascun dels tres rellogats que ocupen diverses habitacions del seu vell pis de
l'Eixample; volen viure sols els últims mesos de vida que li queden a ell. Són personatges solitaris que
lluiten per sobreviure.
Barcelona, mapa d'ombres dibuixa a través de mitja dotzena d'escenes cadascun d'aquests
personatges i el seu entorn; i l'habilitat de l'autora teixeix una petita trama que només s'entendrà al final
de l'obra. La peça està plena de barcelonisme, encara que no sempre vagi fins al fons de les seves
entranyes. El recorregut de la història, marcat per clarobscurs i edificat sobre uns esplèndids diàlegs, va
guanyant en interès per al públic. En aquesta trajec- tòria, l'autora proposa alguns elements dramàtics
molt estimables: la fantasia i els records, el joc de les veritats, la fixació del protagonista en la guerra
civil i fins i tot l'incendi del Liceu.
L'obra té un gran final i ofereix un ventall d'interpretacions. Excel.lent Mont Plans, que recrea amb gran
solvència un inquietant personatge; Lucchetti omple d'humanitat, patetisme i credibilitat el seu. També
destaquen Lina Lambert i Albert Pérez, en una bona funció.
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