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EMMA VILARASAU, DIRIGIDA PER ANDRÉS LIMA, ES TRANSFORMA EN UNA MARE GENS CONTENTA

AMB L’ESPAI BUIT EN QUÈ S’HA TRANSFORMAT LA SEVA LLAR UN COP HAN MARXAT ELS FILLS

I ara, què faig amb la meva vida?

Un curiós paral·lelisme:
igual com la companyia bel-
ga Peeping Tom, de la qual
parlem a la pàgina del cos-
tat, ha dedicat un espectacle
a la figura del pare i un altre
a la de la mare, també ho ha
fet l’escriptor francès Flori-
an Zeller, que amb 37 anys
és un dels noms més presti-
giosos de la novel·lística i el
teatre del seu país. I a qui el
diari The Guardian ha arribat
a descriure com “el més ex-
citant nou autor escènic del
nostre temps”. Una afirma-
ció que ja esteu en condici-
ons de valorar per vosaltres
mateixos, si tenim en compte
que la seva obra El pare es va
representar al Romea fa uns
pocs mesos interpretada per
Héctor Alterio. Llavors, vam
tenir l’oportunitat de com-
provar de quina atípica ma-
nera Zeller s’apropava al te-

ma de l’Alzheimer, fent-nos
sentir el desconcert d’aquest
home gran al qual la memò-
ria se li va escapant tan im-
perceptiblement com impla-
cablement tot ficant-nos en el

seu cap i desconcertant-nos a
nosaltres mateixos.

El retorn del nen
Tot plegat us serà molt útil
tenir-ho en compte a l’ho-
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ra de conèixer aquesta mare
–l’Anne, en mans d’una ac-
triu tan brillant com ho és la
Vilarasau– que no té Alzhei-
mer, però que també sent que
se li estan escapant massa co-
ses. I és que també en el seu
cas Zeller vol que ho obser-
vem tot des de la seva pers-
pectiva interna: la perspec-
tiva amb trets obsessius que
dona voltes i més voltes a si-
tuacions de vegades es diria
que idèntiques, partint sem-
pre d’una mateixa angoixa:
la que li genera haver de dei-
xar de banda el rol de ma-
re a temps complet, ara que
els fills ja no viuen amb ella.
I el fet que el noi hagi hagut
de tornar per uns pocs dies
potser encara ho empitjora
tot: per raó d’aquesta presèn-
cia, la confusió entre el de-
sig i la realitat de la mare es
pot accentuar encara més: al
director Andrés Lima (Ur-
tain, Les bruixes de Salem),
li toca guiar-nos pel galima-
ties mental que es mou dins
aquest cap maternal.
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MUÑECA DE PORCELANA
Noies, no badeu: si esteu a punt de
casar-vos amb un senyor que està alhora
a punt de jubilar-se i posar-se a gaudir en
la vostra companyia d’unes finances molt
sanejades (i que se les sap totes quan
toca fer bones compres pagant el mínim
d’impostos) exigiu al vostre enamorat que
us compri un avió. Això és precisament el
que acaba de fer el milionari protagonista
d’aquesta obra que David Mamet va escriu-
re perquè l’estrenés Al Pacino; quelcom
que va passar al desembre del 2015.
Per cert, els que tampoc no han badat

ni un moment han sigut els responsables
de la versió castellana de l’obra: ben
aviat van aconseguir els drets del text,
per oferir a José Sacristán un paper amb
el qual, pel que es veu, que es llueix
força més que el seu cèlebre col·lega
nord-americà. No, la crítica no va ser
precisament amable amb Pacino. Però sí
que ho està sent, i molt, amb Sacristán,
que ja fa uns quants mesos que exhibeix
el seu ben conegut talent sota la pell
d’aquest milionari que –gràcies a la

seva jove promesa i al jet privat acabat
d’adquirir– podria sentir-se ara mateix al
setè cel. Però a qui una trucada telefònica
ha vingut a amargar la vida. Un personat-
ge amb tarannà manipulador i misogin i
donat als atacs d’arrogància en el qual,
curiosament, alguns crítics (com ara el de
‘The Hollywood Reporter’) van veure al
seu moment una mena d’ombra d’aquell
Donald Trump atacat d’unes ambicions

polítiques que llavors semblaven encara
ridícules i sense futur; el Trump pel qual el
mateix Mamet –malgrat el conservadoris-
me polític que ara mostra l’autor de joies
com ‘Glengarry Glen Ross’ i ‘American
Buffalo’– sent un viu menyspreu. DE
DAVID MAMET. DIR.: JUAN CARLOS RUBIO.
INT.: JOSÉ SACRISTÁN, JAVIER GODINO.
LLOC: TEATRE POLIORAMA. LA RAMBLA,
115. METRO: CATALUNYA (L1, L3). TEL.:

933 177 599. DATA: FINS AL 12/3. PREU:
15-30€. HORARI: DE DT. A DV., 21H; DS. I
DG., 17.30H. • Teatrepoliorama.com

BALLET PRELJOCAJ
John Cage posa la música de ‘Spectral Evi-
dence’, que ens fica en un judici en què les
dones seuen al banc dels acusats. I Antonio
Vivaldi fa de fil conductor a ‘La stravagan-
za’, tot i que en aquesta peça que significa
una mena d’homenatge als moviments
migratoris que han acabat donant forma
a la identitat de la nació nord-americana
(tampoc aquí Trump se sentiria còmode)
s’escolin també fragments de partitures
contemporànies. I amb això ja tenim
un bon exemple de la dualitat entre el
classicisme i la contemporaneïtat que ha
marcat des de sempre l’obra d’Angelin
Preljocaj, un dels coreògrafs fonamentals
de la dansa moderna. COREOGRAFIES
D’ANGELIN PRELJOCAJ. LLOC: GRAN TEATRE
DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU
(L3). TEL.: 934 859 900. DATA: DEL 8 A
L’11/2. PREU: 10-170€. HORARI: 20H; DS.,
17 I 21H.• Liceubarcelona.cat
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Pep Pla, Ester Cort i Òscar Castellví, al voltant de la marassa Vilarasau. FOTO: DAVID RUANO

José Sacristán, s’ha comprat un avió. FOTO: SERGIO PARRA

LA MARE
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