
�Carlota Subirós tenia clar que volia estudiar arquitectura.
Durant un temps va combinar aquests estudis amb els de
direcció escènica i dramatúrgica. Finalment, la primera vocació
va quedar aparcada.

�Es va llicenciar el 1997, rebent el Premi Extraordinari de
l’Institut del Teatre. Quatre anys més tard va concloure els
estudis de Filologia Italiana, amb el Premi d’Honor de la
Universitat de Barcelona.

�Subirós diu que, si té algun do, aquest és el do de llengües.
El seu primer contacte amb el teatre professional va ser als 17
anys, en qualitat de traductora al festival de Spoletto (Itàlia).

�Al llarg de la seva vida ha fet altres feines com a traductora.
Ara només tradueix els textos foranis que dirigeix, el proper
dels quals serà Jugar amb un tigre, una obra emblemàtica del
feminisme dels seixanta escrita per Doris Lessing.

�El concepte de traducció, però, té una importància clau en la
seva feina. Considera que adaptar, dirigir i fins i tot actuar, hi
estan íntimament relacionats.

�L’oficiant del dol, de Wallace Shawn; El malaguanyat, de
Thomas Bernhard; Els estiuejants, de Carlo Goldoni, i Après
moi le déluge, de Lluïsa Cunillé, són alguns dels molts títols
que ha dirigit.

DO DE LLENGÜES
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Carlota Subirós (Barcelona,
1974), és una de les directo-
res més joves i alhora més
experimentades i respecta-

des del panorama escènic català.
Membre de l’equip de direcció ar-
tística del Teatre Lliure, combina
el seu dia a dia al teatre amb una
prolífica carrera, que entre els
fruits més recents acumula un
Shakespeare, un Pirandello i una
obra de Lluïsa Cunillé escrita per
encàrrec del teatre de Montjuïc.
En breu hi afegirà Rodoreda. Un
retrat imaginari, una immersió en
l’univers vital i literari de l’escripto-
ra que es veurà al Mercat de les
Flors de Barcelona del 22 al 25 de
juliol. A més de dirigir-lo i signar
la dramatúrgia, per primer cop hi
participa també com a actriu. Sent
que l’impuls creador de Rodoreda
l’ha ajudat a fer el salt a l’escenari,
i a comprovar per fi quins senti-
ments provoca el contacte directe
amb el públic.

Pregunta. Aquest espectacle
neix com un encàrrec?

Resposta. Sí, és un encàrrec
molt obert i generós per part del
Grec de fer un espectacle en ocasió

del centenari del naixement de
Mercè Rodoreda. Per fer-lo he lle-
git molt i m’he fascinat amb els
seus textos, he fet una gran immer-
sió en la seva obra i la seva vida en
paral·lel a la de l’actriu Alba Pujol
i la realitzadora Maria Alcázar,
l’equip amb qui hem creat l’espec-
tacle.

P. Quina Rodoreda ha desco-
bert?

R. Crec que, tot i no conèixer-
la, la gent té una imatge feta d’ella.
Tenim molts prejudicis en molts
aspectes, prejudicis respecte a la
nostra pròpia literatura, la literatu-
ra de dona i la literatura de la Mer-
cè Rodoreda. Ella deia que no es
volia convertir en una patum, però
crec que se n’ha fet una icona
d’àvia encantadora de les lletres ca-
talanes, i ha quedat tot edulcorat.
Jo m’he quedat parada per la crue-
sa, l’aspror, la força i la recerca
artística brutal que hi ha als seus
textos.

P. I pel que fa a la seva vida,
què ha estat el que més l’ha colpit?

R. Veure com, sense fer gens de
soroll, havia viscut molt contra les

convencions, buscant un cert aïlla-
ment del que era el seu món per
una vocació brutal respecte l’es-
criptura. Em va fascinar molt per-
què se’m van remoure moltes co-
ses. No voldria parlar d’identifica-
ció, però sí de diàleg.

P. Per què ha decidit escollir
una actriu de 26 anys, l’Alba Pu-
jol, com a protagonista?

R. L’energia de la Rodoreda va
estar sempre connectada amb la
seva infantesa, mai ho va perdre.
En les entrevistes que se li van fer,
la majoria cap al final de la seva
vida, conserva la brillantor als ulls,
pròpia de la infantesa, aquesta
malaltia de la qual no guarim mai.
No em venia de gust buscar una

dona gran per a interpretar-la.
P. Per què parla de retrat imagi-

nari?
R. És un retrat calidoscòpic,

sense cap afany analític i didàctic.
No hi ha cap intent d’anar a una
veritat unívoca i certa de la Rodo-
reda, que crec que és una cosa im-
possible. És una persona a la qual
jo no he conegut i només m’han
arribat fragments. Però em sembla-
va que ella mateixa m’estava convi-
dant a veure-la d’aquesta manera
tan calidoscòpica perquè no va vo-
ler donar cap visió unitària de la
seva vida. I perquè ella mateixa va
fer un títol tan emblemàtic com és
Mirall trencat, i d’alguna manera
és aquesta imatge la que des del
principi ens ha guiat: un retrat en
un mirall trencat on apareixen frag-
ments molt diversos de la seva per-
sonalitat i on d’alguna manera ine-
vitablement s’acaba projectant la
nostra.

P. En quin sentit?
R. La idea va ser sobretot la de

buscar els espais de ressonància en-
tre la Mercè Rodoreda i algú com
jo, que la llegeix cent anys després
del seu naixement. No volia fer un
retrat objectivista ni d’ella ni meu,

sinó de potenciar el diàleg.
P. Quins ponts ha trobat entre

les dues?
R. Es tracta d’una qüestió

d’herència, de veure quantes coses
ressonen en tu de l’experiència
d’una altra persona, més que
d’una identificació plena. També
hi ha moltes contradiccions, mol-
tes coses d’ella que no entenc, des-
conec completament o em generen

sentiments molt ambivalents. Tant
per les opcions de vida que va pren-
dre, pel que li va tocar viure, com
fins i tot de la seva escriptura.

P. Ha volgut fugir de l’antolo-
gia de textos?

R. Tot el text que surt és seu,
però d’obra literària n’hi ha molt
poca. Hi ha fragments d’un conte
que s’ha convertit una mica en ma-
triu de tot l’espectacle, Paràl·lisi,
on parla de la seva experiència de
tenir el braç dret paralitzat i poder
fer qualsevol cosa menys escriure.
L’espectacle parla de la vocació
brutal d’escriptura, i del pas tan
màgic que hi ha entre la vida i la
literatura o, en el nostre cas, entre
la vida i el teatre, entre la vida i
l’art. Entre obrir-se molt per viure
intensament i tancar-se molt per
reconvertir aquesta vivència.

P. L’escenografia recrea una ha-
bitació blanca.

R. Ens ha aparegut constant-
ment la idea de la Virginia Woolf,
de necessitar una habitació pròpia
per donar una nova forma a la
teva vida, perquè la resta de la casa
és la vida que se t’emporta. Rodo-
reda havia tingut una vida molt
tempestuosa i finalment va trobar
aquest espai de pau i calma a l’exili
de Ginebra, on finalment va poder
començar a escriure, en uns anys
molt fèrtils i condensats va fer el
cor de la seva obra, tot i que les
llavors estaven plantades des de la
infància.

P. O sigui, que l’estudi és l’espai
de creació.

R. És una habitació-estudi on
una persona viu i treballa i pensa i
escriu, i que alhora és també el lloc
des del qual s’obre al món. Això és
tot el treball que hem pogut fer
amb el vídeo, que es converteix en
finestres cap al món de fora o cap
al món de dins.

P. Creu que a ella li agradaria
l’espectacle?

R. A vegades m’ho he plante-
jat. Ella deia que el teatre no li

agradava perquè la gent parla molt
fort i les parets tremolen quan algú
tanca la porta. Era una persona
tan perfeccionista i tan conscient
de la seva obra que crec que segura-
ment li costaria veure que algú la
treballa, la manipula, li dóna una
altra forma, la llegeix. Però, en can-
vi, és per aquesta banda que penso
que potser li podria fascinar com a
exercici de lectura.

P. Vostè va començar a treba-
llar molt jove, i no ha parat.

R. La sort és que l’Institut del
Teatre et permet entrar en contac-
te ràpidament amb tota la profes-
sió. Per a mi va ser clau Xavier
Albertí, que primer em va recoma-
nar que m’oferís com a ajudant
de direcció i, quan va ser director
del Grec, em va oferir, juntament
amb altres joves estudiants, l’opor-
tunitat de fer espectacles. I a par-
tir d’aquí ha estat una roda,
d’anar rebent propostes i tenint
també la possibilitat de prendre la
iniciativa, un privilegi excepcional
en teatre.

P. Des de fa anys forma part de
l’equip directiu del Lliure, on ha
impulsat la posada en marxa
d’una publicació teòrica anomena-
da DDT. Amb quin objectiu?

R. És la nostra batalla per inten-
tat teixir més el teatre amb la cultu-
ra, vincular-lo amb altres espais de
discurs i de reflexió de la ciutat, de
la cultura, de la societat en què
vivim. Que no es quedi aïllat en
aquesta idea d’espectacle puntual,
passatger i efímer.

“L’espectacle parla de
la vocació brutal
d’escriptura i del pas
màgic entre vida i art”

“A través de la
publicació ‘DDT’
intentem teixir més el
teatre amb la cultura”

“Tenim prejudicis
respecte a la literatura
nostra, la literatura de
dona i la de Rodoreda”

CARLOTA SUBIRÓS / Directora escènica

“M’ha sorprès la cruesa, l’aspror i la
força dels textos de Mercè Rodoreda”

Carlota Subirós, al Mercat de les Flors, on es representarà del 22 al 25 de juliol Rodoreda. Un retrat imaginari, peça que ella dirigeix i hi actua. / JOAN SÁNCHEZ
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Pel paisatge llargarut que
s’estén, sense arribar-hi,
entre Badalona i Blanes hi
ha disseminats tota una

sèrie de museus i museuets, uns
de relativa volada i uns altres que
van fent la viu viu. Com la resta
de coses del Maresme, no acaben
d’estar ben cohesionats, ni esta-
bleixen una xarxa fluida, ni tan
sols se’ls anuncia com Déu ma-
na, tret dels dos o tres més impor-
tants. Cada cas és un món con-
cret, però, sobretot els més pe-
tits, pateixen el menyspreu polí-
tic perquè no venen, ni tenen
prou reclam ni mitjans per esde-
venir parcs temàtics, que és el
que malauradament ara es por-
ta, amb l’implícit procés d’infan-
tilisme i trivialització a què se sot-
met la cultura quan es pretén fer-
la arribar a tothom d’una forma
estereotipada que anul·la la ini-
ciativa pròpia. Segons Joan Gó-
mez, fundador i primer director
del Museu de l’Estampació de
Premià de Mar, el mal de molts
museus catalans és la intervenció
directa dels polítics als diversos
patronats, donat que hi traslla-
den neures i desacords, no ente-
nen en la matèria i, moltes vega-
des, ni fan ni deixen fer. Gómez
parla amb propietat perquè ho
ha patit directament en un dels
casos més escandalosos del món
dels museus municipals. Quan es
va enfrontar amb l’Administra-

ció, ja fa temps, Gómez, que ha-
via guanyat un judici contra
l’Ajuntament premiarenc, va ser
despatxat de forma fulminant, i
el seu museu va començar un via-
crucis del que tot just ara co-
mença a sortir-se’n. No obstant
això, està col·laborant de forma
desinteressada amb el competent
equip actual de la institució per-
què reprengui la volada que ell
havia iniciat. El Museu de l’Es-
tampació, reinstal·lat a l’antic
edifici del Gas, té un potencial
enorme i un fons fabulós que en-
cara no està totalment inventa-
riat, només cal que es pugui aca-
bar, doncs, d’una vegada i per
sempre, i se’l deixi desplegar com
es mereix. Per contra, el de Pre-
mià de Dalt, amb interessants ja-
ciments arqueològics, viu en so-
mort.

El tèxtil també és un dels ob-
jectius d’altres museus de la co-
marca, després del de Premià.
Per ordre d’importància es troba
primer el de la Punta d’Arenys de
Mar. Fundat a partir de la
col·lecció de randes i blondes do-
nades al poble per l’escultor i
fetitxista Frederic Marés i am-
pliat pel seu primer director, Jor-
di Palomer, que va aconseguir
l’important fons de la indústria
puntaire del germans Castells,
emblema del modernisme. El mu-
seu d’Arenys també compta amb
una secció de mineralogia —la
col·lecció Mollfulleda— i d’his-
tòria i arqueologia —el Fons Fi-
del Fita, que precisament diu-

menge passat inaugurava nova sa-
la permanent, al costat de les pun-
tes que abracen des del renaixe-
ment.

Aquesta barreja a tres bandes
és la que té, també, el Museu de
Vilassar de Dalt, que es troba en
un impàs, amb un bon grup de
col·laboradors voluntaris i molt
material, tèxtil i arqueològic,
però sense un lloc estable definit,
un fet que es contraposa a la po-
tent inversió i manteniment del
teatre de La Massa, de Rafael
Guastavino, que, d’altra banda,
compta amb una programació es-
table de gran qualitat. El museu
de Calella té una important
col·lecció de mitges, que és l’arti-
cle principal que s’hi produïa, i a
Mataró s’està parlant de fer final-
ment el del gènere de punt, una
de les indústries més generalitza-
des de la zona, i es preveu que
ocupi una part de la fàbrica de
Can Marfà, cèlebre per les sama-
rretes i calçotets apelfats. Mataró
ja compta amb un conegut i ac-
tiu museu d’història, amb una
programació variada que s’estén

a Can Palauet, una bona
col·lecció d’art i arqueologia i la
promoció d’autors emergents als
espais de Ca l’Arenas, Can Xa-
lant i Espai F. Per acabar de re-
matar la cosa, fa un parell de
mesos que s’ha signat l’acord en-
tre Ajuntament i propietaris pel
futur —i polèmic— Museu Bass-
at d’art variat i contemporani,
ofert prèviament a Vilassar de
Mar, que si no hi a res de nou
s’instal·larà mirant al mar, a l’an-
tiga Farinera Ylla i Aliberch.

Canet de Mar, on s’havia pen-
sat sempre com la seu de l’encara
no nat i tan desitjat museu del
punt, té obert l’espai monogràfic
de la casa de Lluís Domènech i
Montaner —fins no fa molt dirigi-
da per Lourdes Figueras— i s’eri-
geix amb centre temàtic dedicat al
cèlebre arquitecte, amb rutes pel
poble i visites guiades al Castell de
Santa Florentina, on s’hi celebra
un cicle de concerts estivals. Vilas-
sar de Mar també es dedica a recu-
perar i difondre l’obra del seu ar-
quitecte modernista, Eduard Fe-
rrés i Puig, autor de la torre d’es-
tiueig on es troba el Museu de la
Marina. Alhora, Vilassar té enca-
ra dos petits museus més, el de les
Aigües i el de l’escultor Enric
Monjo, que, dirigit des de fa molts
anys per Francesc Rodón, ha estat
un dels més actius de tota la co-
marca. Al Masnou també hi ha
un altre museu de la Marina, amb
una excel·lent col·lecció pictòrica
i documental de vaixells dels segle
XIX, l’altra indústria del Mares-
me per excel·lència. Al poblet
d’Argentona hi ha el Museu del
Càntir, que, per Sant Domènec,
treu faves d’olla amb la Fira de
Ceràmica d’abast internacional.
A la veïna Alella hi ha el museu
del vi, a Can Magarola, afavorit
actualment per una curiosa restric-
ció urbanística municipal a favor
de la preservació de les vinyes da-
vant la passada i efervescent febre
d’or immobiliària.

I per fi, ben instal·lada a Cal-
detes, es troba la Fundació Pa-
lau, que no és ben bé un museu
però s’hi assembla moltíssim.
Gràcies al suport i la benedicció
de la Diputació barcelonina, que
l’ha impulsada, és una de les insti-
tucions que compta amb més
pressupost i projecció de la zona
amb el reclam de la poderosa fi-
gura de Josep Palau i Fabre i la
seva amistat amb Picasso. La
Fundació Palau és una peça deci-
siva de la geografia maresmiana,
amb una programació activa
d’actes, recitals i exposicions
—en la mesura de les possibili-
tats i amb la dificultat, com la
resta, d’obtenir una afluència
massiva de visitants—, aporta
originalitat al conjunt i una
col·lecció permanent de pintura,
escultura, dibuix, ceràmica i gra-
vat d’art català modern i contem-
porani i l’obligada presència de
Picasso —amb pintures prime-
renques, dibuixos, fangs i obra
gràfica. A més, és potser l’única
institució de la comarca que té
obra d’un autor tan simbòlica-
ment maresmià com Joaquim
Torres-García, que hi té un parell
d’olis, petitets però magnífics:
una visió noucentista, amb figu-
res neoclàssiques, cel, mar i mun-
tanya, i una abstracció geomètri-
ca blanca, radical i depurada.

És aquesta una convocatòria con-
centrada en el calendari (abans s’es-
tenia fins a tres caps de setmana) i
en el pressupost: 350.000 euros, un
25% menys que l’any passat. Però
manté l’esperit amb què es va
crear, i ho demostra la diversitat
dels espectacles reunits, en una ofer-
ta condicionada, en qualsevol cas,
per la restricció econòmica. Obri-
ran el foc els Homes de Shakespea-
re, que la directora escènica Gem-
ma Bertran ja va convocar fa algu-
nes setmanes al Teatre Tantaranta-
na de Barcelona, amb la seva com-
panyia Dei Furbi. Serà l’únic dels
espectacles que es veurà enguany a
l’encisadora masia de Can Ratés, a
Santa Susanna, on Shakespeare va
establir el quarter general del seu
estiueig català en anteriors edici-
ons. Per equilibrar al balança, la
companyia de dansa Trànsit, de la
coreògrafa mataronina Maria Ro-
vira, repassarà l’univers femení de
l’autor en Les dones i Shakespeare.

El plat fort de la programació
l’oferirà l’actor i cantant Xavi Sa-
bata amb The concord of sweet
sounds: The music of Shakespea-
re’s England in five Acts, un reco-
rregut per la relació entre música i
teatre a l’Anglaterra del segles
XVI i XVII. La música hi serà

present també amb Nora Krief,
que canta una vintena dels sonets
de Shakespeare. El pallasso Torte-
ll Poltrona amb el seu Xespir...!, i
una representació del Rei Lear di-
rigit per Oriol Broggi, que triomfa
actualment a la Biblioteca de Cata-
lunya, són algunes de les propos-

tes principals del variat programa.
No és l’única cita amb les arts escè-
niques que el Maresme ofereix els
propers dies. Els amants de l’hu-
mor hi tenen un reclam de primer
ordre amb el Festival Ple de Riure
del Masnou, que entre dimarts i
dissabte de la setmana vinent cele-
brarà la seva dotzena edició. Com
el mateix nom indica, es tracta
d’un monogràfic dedicat a la comi-
citat, que combina sis muntatges
de pagament amb set més de gra-
tuïts. El caràcter festiu i lúdic del
Ple de Riure queda evidenciat tam-
bé per la localització de la seva seu
principal, una vela a la platja
d’Ocata. Per allà hi desfilaran ar-
tistes com Sergi López amb el seu
esquizofrènic (per la gran quanti-
tat de personatges en què es desdo-
bla) Non Solum, Antonia San
Juan amb Las que faltaban, o Ylla-
na amb Paganini. Un bon feix d’es-
pectacles per a refrescar les prope-
res nits d’estiu.

El Maresme, perles i bunyols

A dalt, una imatge ben habitual de les poblacions del Maresme.
A l’esquerra, cementiri modernista de Vilassar de Mar,
obra de Ferrés i Puig. A la dreta, una sala del Museu de
l’Estampació de Premià de Mar. / JOAN SÁNCHEZ

Cretones, puntes i velers
L’oferta cultural aplega el passat mariner i tèxtil, a més
d’arquitectura, arqueologia i art modern i contemporani

Els museus del
Maresme no acaben
d’estar cohesionats ni
se’ls anuncia com cal

Sobretot en el cas dels
més petits, sovint
pateixen el menyspreu
polític perquè no venen

La contemporaneïtat
dels espectacles
caracteritza el festival
dedicat al dramaturg
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