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Vicky Peña és una de les gran 
actrius catalanes. Probablement 
la més completa. I si a una actriu 
com ella li dones un text com el 
del nord-americà Tony Kushner el 
resultat no pot ser, i en 
conseqüència és, immillorable. A 
casa és el monòleg d’una dona 
britànica. Una conversa que 
alguns podran recordar perquè 
formava part de l’espectacle 
Homebody/Kabul que vam veure 
al Romea el 2008 en castellà,  
però que funciona de manera 
autònoma.

Qui és aquesta dona a la 
cinquantena que parla i parla? 
Una dona confusa, com tots, 
interessada en l’Afganistan, que 
ha llegit tot el publicat sobre un 
dels països més pobres del món 
i una dona necessitada d’amor 
que, òbviament, no troba en la 
indiferència del seu marit. Ella 
comparteix amb el públic les 
dades d’una guia una mica 

antiquada sobre Kabul i detalls 
de la seva vida... espantosa. O 
no. El text de Kushner és com 
una arbre. El tronc central 
sembla que vulgui parlar-nos del 
món afganès, però 
constantment es ramifica per 
tornar a la branca principal. Un 
text, doncs, ple d’interrupcions, 
de canvis de sentit, de canvis 
d’emoció que han de fluir amb la 
impressió d’algú que parla de 
manera col·loquial, si bé tot està 
perfectament lligat per mantenir-
nos atents. Kushner reflexiona 
sobre l’esser humà sense 
pontificar. Al contrari. Vivim la 
confusió i els contraris es 
manifesten. L’amor ho pot salvar 
tot. O destruir-ho tot. La guerra, 
la violència. Abans, ara, sempre.

Vicky Peña ha interioritzat el 
text fins al punt que no el diu. El 
viu. Es mou pel text amb una 
veritat impressionant, amb una 
expressivitat commovedora. Un 
plaer total. Una funció fabulosa. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Mario Gas 
dirigeix l’espectacle.

A casa (Kabul)

Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 20 d’abril

El cantador és la paròdia d’un 
drama romàntic que en el seu 
dia va tenir molt d’èxit però que 
en els nostres resulta dubtós 
que pugui tenir interès per al 
públic teatral i encara menys per 
al públic escolar (públic captiu, 
que es diu) al que, sobretot, 
està adreçat aquest espectacle. 
Cal entendre que la funció es 
presenta dintre d’un projecte 
educatiu amb una companyia de 
joves actors i actrius llicenciats 
de l’Institut del Teatre i dintre de 
la reivindicació de la figura de 
Serafí Pitarra empresa per 
Xavier Albertí al front del Teatre 
Nacional, per a qui les obres de 
l’autor mostren “una sorprenent 
vigència”.

Aquest Cantador és un bon 
taller de fi de carrera de l’Institut 

del Teatre interpretat amb 
juvenil entrega i que ha dirigit 
amb més habilitat que fortuna 
Xicu Masó qui intenta treure, 
d’on no n’hi ha, un humor que a 
la fi no fa riure ningú. O quasi. A 
l’estrena hi va haver més 
aplaudiments que riures. Mal 
senyal. –S. Fondevila

NOTA AL PEU Els actors són 
estudiants de l’Institut.

El cantador

Teatre Nacional. Fins al 13 d’abril

Per fer una bona funció només 
cal una obra, imaginació i un 
equip artístic entregat. I això és 
Barbablava, la peça de Dea Loher 
que dirigeix Lurdes Barba al 
Tantarantana per a la companyia 
A les Golfes de les Bohème. Cinc 
gronxadors, un banc i una bona 
il·luminació. Bé, si el text és tan 
bo i, a sobre, entre el cast hi ha 
Àurea Márquez, que t’estomaca 
en cada frase, i un Xavier Ripoll 
incomensurable, potser no fa 
falta dir res més. Potser sí: gran 
encert en l’accent operístic 
afegit per Barba, amb grans 
moments com la mort de la vídua 
(Márquez) en paral·lel a la mort 
de Manon Lescaut. Bravo.

Loher és tot un descobriment, 
una dramaturga alemanya 
alumna de Heiner Müller, amb 
una obra focalitzada a retratar 
els marginats i a sospesar totes 

i cadascuna de les paraules, 
que a Barbablava refà el conte 
de Perrault en un entorn urbà. 
L’assassí de dones es diu aquí 
Enric Barbablava (Ripoll) i mata 
perquè vol que les dones el 
deixin en pau. –A. Gomila

NOTA AL PEU Dea Loher ha 
escrit divuit obres de teatre. 

Barbablava

Teatre Tantarantana  
Fins al 20 d’abrilDE LA SETMANA

L’OBRA

VICKY PEÑA

INTÈRPRET
Vicky Peña va fer aquest monòleg 

en castellà al Romea fa sis anys en 
un muntatge provinent de l’Español 

madrileny. El monòleg ja era el millor 
de l’espectacle.

TRADUCTORA
Ara, no sols interpreta l’obra, sinó que 

Peña fins i tot ha traduït el text de 
Tony Kushner i n’ha comprat els drets. 
Una actriu total, que volia fer sí o sí 

aquest espectacle.
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