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'V.O.S.', entremaliat embolic escènic 

 Un muntatge que, sense fugir dels tòpics, sap trobar un punt d'originalitat

NÚRIA SÀBAT

AUTORA I DIRECTORA Carol López
LOCAL Espai Lliure
DATA 27 de gener

La Clara i el Manu són amics de tota la vida. Al Manu li fa molta il.lusió ser pare, així que decideix
demanar-li a la Clara que sigui la mare del seu fill. I aquí comença, i s'acaba, el pa que s'hi donava: un
entremaliat embolic que Carol López planifica com un agraït trencaclosques que supleix les diminutes
peces dels irritants puzles per grans cubs de fragmentades però reconeixibles imatges.
D'aquesta manera, i al llarg de poc més d'una hora, dues parelles van entrecreuant amor i amistat a
través d'una sèrie de situacions que serveixen per plantejar algunes consideracions sobre les relacions
de parella, els ideals i la realitat, o sobre el fet de viure a Barcelona.
Sense pretensions ni complexes anàlisis psicològiques de turmentats personatges, la jove dramaturga
ens presenta uns homes i dones una mica excèntrics si es vol, però amb uns interessos semblants als
de la majoria de mortals i amb el mateix objectiu que tots perseguim: ser una mica més feliços cada dia.
Ells es converteixen en els protagonistes d'aquesta comèdia romàntica i sense almívar que beu de
Woody Allen, Casablanca, Meg Ryan i de la realitat d'una gent i un lloc precisos.
V.O.S. és un muntatge àgil i fresc que juga constantment a doble banda, ja que el cine és un referent
patent no només en el títol i el contingut --inclou referències i fragments de conegudes pel.lícules--, sinó
en la mateixa estructura, concebuda com un film, amb un flash back dins d'un altre, fins a arribar a un
final que era el principi.
No prou contenta d'ocupar-se de la dramatúrgia i la direcció, Carol López és responsable de
l'escenografia, que reconstrueix els diferents espais d'una vivenda actual. I en aquest marc, movent- se
com si fossin a casa, els quatre intèrprets encaixen i es compenetren perfectament. És el cas de Paul
Berrondo i Andrés Herrera, un bon tàndem; Vicenta N'Dongo, una bona actriu, i aquella irresistible
barreja de tímida pallassa i deliciosa descarada que és Àgata Roca.

Roca (esquerra), N'Dongo, Herrera i Berrondo,
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