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Àngels Bassas és una dona seductora i una mica cruel a ‘Geloses’

T E A T R E

‘Geloses’

Tres perles
àcides

Francesc Massip

‘Geloses’, d’Esther Vilar. Traducció:

Sara González i Talmac Bel.
Intèrprets: Mercè Arànega, Àngels
Bassas, Anna Ycobalzeta.
Escenografia: Montse Amenós.
Direcció: Teresa Devant. Villarroel

Teatre, 30 de juny.

Vam descobrir Esther Vilar com a drama-
turga el 1999 quan, per primera vegada al
nostre país, es va representar una obra seva:
Libretto per a Isolda (Versus Teatre), l’última
traducció de l’enyorada Carme Serrallonga.
Llavors com ara va dur-la als escenaris Teresa
Devant, infatigable directora formada a
l’EADAG i que s’ha bregat en cultures tan
diverses com Botswana, Sud-àfrica i Suècia.
Geloses és l’adaptació d’una novel·la epistolar
en què la immediatesa dels faxos de l’origi-
nal ha estat substituïda per l’encara major
peremptorietat de l’e-mail. La imminència de
la correspondència internètica facilita una
versió teatral de monòlegs directes que s’en-
trecreuen les tres protagonistes. Devant, a
més, per tal d’agilitzar la dramaticitat del
relat escènic, distribueix el contingut de ca-

da carta informàtica entre les distintes in-
terlocutores, de manera que l’una comença
quan està pensant el que vol dir a l’altra, la
qual la continua mentre la llegeix directa-
ment a la pantalla; segueix la primera tot
escrivint a l’ordinador portàtil, prossegueix
la destinatària en la versió que acaba d’ex-
treure de la impressora, i així successiva-
ment en un dinàmic intercanvi d’emissor de
la veu que permet un gran ventall de matisos
d’una ajustada nitidesa.

La peça de l’autora d’El varón domado re-
sulta ser una comèdia intel·ligent, ben es-
tructurada, amb un crescendo vertiginós i amb
rèpliques brillants, d’aquelles que tant s’e-
nyoren en el devastat panorama que ha creat
la tempesta de sorra dels rulos, mariquitas,
chicasmalas, negritos i altres herbes abortives
de l’enginy. Que en prenguin bona nota
programadors i empresaris: el veritable èxit

només pot venir de la
mà d’obres de la quali-
tat i l’ambició de Geloses,
i Esther Vilar en té el
calaix ple.

Ara bé, si l’espectacle
està destinat a una llar-
ga permanència en car-
tellera és, particular-
ment, perquè el defen-
sen sobre les taules tres
actrius fenomenals que
incorporen la tríade de
dones que s’estiregassen
els budells en una cor-
respondència cibernèti-
ca carregada d’àcid en la
qual s’analitzen els es-
tralls de la gelosia pro-
vocada per la possessió
d’un mateix home. Una
descomunal Mercè Arà-
nega encarna l’esposa a
la ratlla dels cinquanta,
que s’assabenta per cor-
reu electrònic de l’aven-
tura del marit amb la
veïna de l’àtic, quinze
anys més jove, una Àn-
gels Bassas seductora,
calculadora i amb el
punt de crueltat que
atorga una seguretat
que es demostrarà efí-
mera quan, amb el
temps, una tercera veï-
na, ara de vint anys,
ocupi el seu lloc en l’a-
tenció del mascle. No hi
ha diàlegs directes i les
tres actrius mai no es
miren, ni tan sols es co-
neixen, una dificultat
afegida que resolen
capllaçant la mirada
amb la del públic. Anna
Ycobalzeta incorpora la
criatura natural, vege-
tariana i iogui que des-
plaça les altres i els dó-

na lliçons de resignació budista, fins que el
monstre dels ulls verds, com deia Shakespe-
are, li clavi mossegada i li provoqui l’epidè-
mia de la gelosia, un sentiment d’un poder
devastador que, a més a més, crea addicció i
acaba erigint-se en la forma més estimulant
de conservar l’amor.

L’escenografia d’Amenós convoca tres cel-
les a diferents altures que designen els res-
pectius apartaments de les dones, amb un
expressiu simbolisme cromàtic: despatx de
l’esposa advocada decorat com un tauler
d’escacs, alcova de l’amant arquitecta tot de
color vermell, saleta de la tendra budista
d’un blanc impol·lut. Que totes tres habitin al
mateix bloc de pisos és una juguesca de l’at-
zar o, com diu una rèplica lluent, coses d’un
déu ludòpata!

Lídia i Roser Pujol
estrenen un musical
sobre el sofriment
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Les germanes Lídia i
Roser Pujol es tro-
ben per primer cop
dalt d’un escenari a
‘Boulevard del Cri-
men’, que s’estrena
demà a Badalona.

M
algrat ser una
obra musicotea-
tral, Boulevard
del Crimen, que
s’estrena demà

al Teatre Zorrilla de Badalona
dins del marc del Festival
Grec, és una reflexió sobre els
problemes del món, tot i que
feta amb tocs d’humor i espe-
rança.

L’espectacle, que ha estat
dirigit per Philippe Lafeuille
–creador de Chicos Mambo–,
compta amb quatre músics en
escena, a més de
l’actriu Roser Pujol i
la cantant Lídia Pu-
jol.

El muntatge, que
es representarà a Ba-
dalona durant tres
caps de setmana
consecutius, versa sobre el
dolor del món i la mort a
partir de cançons i textos de
Jacques Prévert, Sergi Belbel,
Eduardo Galeano i Jesús Liza-

no; textos i cançons majorità-
riament en català i castellà,
encara que també n’interpre-
ten algunes en francès.

La música és el fil conductor
de l’obra, que Lafeuille va
qualificar ahir durant la pre-
sentació de “preciosa per en-
trar en la consciència de la
gent”. Quatre músics en di-
recte interpretaran les peces
compostes majoritàriament
per Lídia Pujol, Dani Espasa i
Òscar Roig.

L’obra, indicada per a tots
els públics, ja es va estrenar a
Normandia, on, segons Lafe-
uille, l’acollida va ser “molt
bona”.

Els textos del muntatge, que
pretén ser “minimalista”,
conviden a la reflexió sobre els
valors de la societat actual.

Amb Boulevard del Crimen
s’uneixen per primer cop dalt
l’escenari les germanes Pujol,
que, segons van afirmar, “es-
peren repetir”.

Tot i que Lídia Pujol s’ha
dedicat més a la seva faceta
musical, participant tant en

espectacles musicals
com en la formació
Sílvia Comes & Lídia
Pujol, també ha par-
ticipat en obres tea-
trals com Morir de
Sergi Belbel, Pigmalió
i Bodas de sangre de

Carlos Gómez, així com en
l’obra inaugural del festival
Grec d’enguany, La ópera de
cuatro cuartos, dirigida per Ca-
lixt Bieito.


