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A LA CUINA DE T DE TEATRE J. BORDES

exposició Les actrius catalanes del
segle XX tanca la seva pantalla so-
bre la participació de les dones en

el món empresarial del teatre amb l’apari-
ció de les T de Teatre als anys 90. Sorgides
de l’Institut del Teatre, van triomfar amb
els Petits contes misògins. Tant, que ara es-
tan a punt de celebrar els 25 anys d’histò-
ria i tenen un nom propi sobretot amb sè-
ries a la televisió com Jet lag. A la cartelle-
ra, després d’Homes!, Criatures o Això no
és vida! van decidir fer un tomb provant
nous directors que les motivessin artística-
ment. Javier Daulte, Alfredo Sanzol, Pau
Miró i Ciro Zorzoli han estat els seus dar-
rers companys de viatge, en peces que han
anat modelant els seus personatges, supe-
rant la fórmula de la representació de con-
tes. Carme Pla, una de les fundadores de T
de Teatre, “tanca el cercle” aquesta setma-
na amb Humor humà, un muntatge cons-
truït a partir de contes i lligat amb els afo-
rismes de Joan Fuster. La dirigeix una altra
històrica de la companyia, Marta Pérez.
Per això, no s’esglaien de dir que respira
molt T de Teatre: és un fet natural. L’obra
arrenca temporada al Maldà dijous vinent
i confia a assegurar una llarga gira arreu
de Catalunya, amb una estructura ben àgil
com ho eren els primers títols de la com-
panyia íntegrament femenina.

Els companys de viatge de Carme Pla
són, a més de Fuster, quatre homes de no-
table trajectòria, tot i que aparentment

L’

L’actriu Carme Pla, dirigida per Marta Pérez,
torna als contes amb ‘Humor humà’ al Maldà

Tancar un cercle

distants de la comicitat que pretén explo-
tar l’actriu. Ella admet que, tot i que de Jo-
sep Carner hi hagi la visió d’un poeta nou-
centista i racional (“de lectura obligatòria
al BUP”), també hi ha un conte d’aquell
pintor d’un sol quadre que no aconsegueix
acabar mai (per una raó absolutament im-
previsible!) De l’aire modernista de Santia-
go Rusiñol, tot i la seva vasta cultura, re-
pesca el passatge en què un home de ciutat
s’esglaia per la decisió pragmàtica d’un
amic de poble que decideix casar-se amb
la noia que li va recomanar la seva muller
al llit de mort, “un punt de pragmatisme,
que, en el fons, potser és més proper gene-
racionalment del que sembla”. Pere Cal-
ders sí que és un mestre del conte per ser
representat (com ho demostrarien els de
Dagoll Dagom amb l’Antaviana). Humor
humà narra, per exemple, la història in-
creïble d’aquell home que no es veia amb
cor d’anunciar a la dona que s’havia mort
per no fer-li un ensurt que resultés fatal,
perquè ella estava massa fràgil! El darrer
autor del repòquer de l’espectacle és Jesús
Moncada, un altre escriptor que s’ha vist
fàcilment traslladable a escena (Aigua i
Mequinensa), com a textos d’arrencada de
Les Antonietes, que avui investiguen amb
altres adaptacions més allunyades d’aquell
Cafè de la Granota. També fa pocs dies va
fer estada a l’Almeria una nova proposta a
càrrec de Txell Roda (Bifurcació Monca-
da). Efectivament, l’àgil oralitat de la nar-

rativa de Jesús Moncada l’emparenta amb
el teatre irlandès i Carme Pla en treu peces
hilarants, com la del vell aristòcrata que
havia racionat els seus estalvis calculant
els anys de vida que li quedaven i que
comprova, quan només té recursos per a
un any, que està molt més saludable del
que preveia, cosa que l’obliga a replante-
jar-se la vida, quan ja no té temps de
corregir-la! És Carme Pla que explica
contes o un personatge que interpreta
l’actriu? Tot té un aire molt ambigu, amb
un vestuari que insinua que és un perso-
natge però que es podria portar pel car-
rer.

Ella reconeix que tanca un cercle que
ja el va començar quan Sanzol li va as-

aquest Mamet li falta un punt de
punch, no interpel·la l’espectador
(que, de fet, és prou passiu con-

templant una acció que combina els dos
elements en litigi: l’espectacle i el debat).
Potser és perquè el debat és molt de la cos-
ta est dels Estats Units, però aquesta dis-
cussió sobre si és millor fer la pel·lícula
que el públic vol o la que el públic necessi-
ta deixa la platea bastant freda. Hi ha ga-
nes de riure de les excentricitats d’aquests
dos productors que han vist endurir la se-
va sensibilitat a base de fracassos benin-
tencionats i d’èxits intranscendents. De
què serveix fer una pel·lícula interessant si

A Un Mamet amb
poc ‘punch’

CRÍTICA JORDI BORDES

no la va a veure ningú? La resposta de Ju-
lio Manrique, David Selvas i Mireia Aixalà
és el film final: accepten el joc del públic
però hi posen un secundari plantejant què
passaria si hi hagués un cataclisme nuclear
(una trama dins de l’espectacle de l’altre).

Julio Manrique és un ferm defensor de

la dramatúrgia contemporània nord-ame-
ricana. Ho és per Mamet (Els boscos, Ame-
rican buffalo) o Neil LaBute (La forma de
les coses, Coses que dèiem avui). També ha
afrontat direccions de britànics com Mark
Ravenhill (Product), David Greig (L’arqui-
tecte), Patrick Marber (La partida). Són
mons pròxims, que més o menys juguen a
l’arquetip i que generen una certa intriga.
Amb més o menys comèdia, revelen un
món prou amoral, ple de vicis, d’abusos,
de soledats d’homes de mitjana edat (fre-
gant els 40). En aquest nou text de Mamet,
l’espai remet a Coses que dèiem avui: un
gran finestral que il·lustra escenes ben di-
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signar el conte de Delicades (en què ex-
pressava una infidelitat evident amb un
venedor ambulant). Això no vol dir pas
que sigui cap comiat, evidentment. Però,
precisament, arran de l’exposició, els
seus fills han advertit que la seva mare
és fruit “del segle passat”. De fet, Pla ce-
lebra que l’arrencada del muntatge sigui
al Maldà, on sovintegen els artistes més
joves. Com Xicu Masó amb La mel, que
tanca avui la seva minitemporada, con-
sidera: “Nosaltres els hi podem aportar
una experiència valuosa i nosaltres hem
de recollir el seu entusiasme.” Tots es
troben, efectivament, al segle XXI, com
insisteixen els fills de l’actriu. La roda
sempre gira. ❋

Amb accent propi
Carme Pla defensa,
habitualment, els
personatges més
contundents en les
obres de T de
Teatre. A la imatge,
en un instant
d’‘Humor humà’. EL
MALDÀ

ferents. Però si a l’anterior n’hi havia prou
amb una pausa per entendre que eren his-
tòries inconnexes, aquí s’han volgut servir
d’una cortina en forma de pantalla per
anul·lar l’oficina del productor executiu.
És innecessari, tot i que sí que són suggeri-
dores les filmacions que s’hi projecten i
l’espai sonor que remet als 80 d’un pop
intranscendent per a una societat ja des-
enganyada de tot. Els actors defensen bé el
paper, sovint des de l’arquetip però mi-
rant de dotar-lo d’una humanitat. Potser
hi ha una violència massa primària. Potser
és la manera de discutir-se d’aquests col-
legues i envejosos productors. ❋

UNA ALTRA
PEL·LÍCULA
David Mamet

Direcció:
Julio Manrique
Intèrprets:
Mireia Aixalà, Julio
Manrique, David
Selvas
Lloc i dia:
Dissabte, 31
d’octubre (fins al 29
de novembre) al
Teatre Borràs.

Un Mihura de fa mig segle
l dramaturg Miguel Mihura va estrenar Milagro en la casa de

los López, l’octubre de 1964. Mig segle després, el director Ma-
nuel Gancedo ha recuperat el text, que no s’havia representat
mai més fins que es va programar a Los Veranos de la Villa de
Madrid aquest agost. L’èxit va ser esclatant: prop de 20.000 es-
pectadors i la celebració de la crítica. Ara, vénen a Barcelona
amb aquesta obra que és de les més desconegudes de Mihura. El
mateix autor advertia que aquell era el seu millor primer acte tot
i que reconeixia que era el seu pitjor segon acte. Gancedo el re-
ivindica perquè l’obra és brutalment actual.

MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ
Miguel Mihura
Dia i lloc: Club Capitol, fins al 29 de novembre.

Dimarts Màgics a La Seca
ornen els Dimarts Màgics a La Seca. Hausson convida algun

dels mags que habitualment visiten Barcelona per fer classes a
aficionats i professionals, a fer una sessió per a privilegiats.
Aquest és l’esperit dels Dimarts Màgics. Aquest proper dimarts
convida el mag francès Francis Tabary, que va ser guardonat
amb el cobejat títol de campió mundial a Lausana, Suïssa, utili-
zant una corda com a únic accessori. Més tard va investigar la
il·lusió en l’art redescobrint pintures, dibuixos o gravats de Dalí,
Magritte, Vasarely i Escher, creant les seves conegudes imatges
tridimensionals impossibles. Tot un repte.

DIMARTS MÀGICS
Francis Tabary
Dia i lloc: Dimarts, 10 de novembre, a partir de les 20.30, a La Seca.

La perla familiar del Temporada Alta
’espectacle Bleu!, que ja es va poder veure el febrer del 2013 al

Mercat de les Flors de Barcelona, es presenta com la perla dels
espectacles de teatre familiar del Temporada Alta d’enguany. Es
tracta d’una peça de la companyia italiana TPO que fusiona
dansa, circ i teatre amb unes projeccions de gran format i es-
tructures interactives. Per a nens i nenes a partir dels 4 anys,
Bleu! és un homenatge a la mar i a les tradicions mediterrànies:
el viatge mitològic d’un mariner a la recerca d’una perla màgica,
una història de descobriment i experiències on els espectadors
més petits es converteixen en protagonistes. Amb molts recur-
sos tecnològics, la companyia TPO torna al festival revolucio-
nant el teatre familiar. La companyia TPO és una de les compa-
nyies internacionals de referència centrades en el teatre per a in-
fants i joves. El seu punt fort és el teatre visual, on el protagonis-
ta és l’espai escènic a partir de tecnologies interactives.

BLEU!
Companyia TPO
Dia i lloc: Avui, a les 12.00 i a les 17.00, al Canal.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Dia d’autor
a Societat General

d’Autors i Editors
amb el suport
d’Adetca repeteix el
programa de visua-
lització de la nova
autoria a Catalu-
nya. S’ofereixen
1.500 entrades de
les quals només es
pagarà el 10% dels
drets. La resta, l’as-
sumeix l’SGAE.
Consulteu sales, es-
pectacles i dies.
Dia i lloc: Del 19 de
novembre al 17 de
desembre a Almeria
Teatre, Jove Teatre
Regina, La Seca,
Sala Beckett, Sala
Muntaner, SAT!,
Teatre de l’Aurora,
Goya i Romea.
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La companyia TPO
convida a
‘mullar-se’ al
Temporada Alta
M. DE LES FLORS




