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T de Teatre celebra 25 anys amb una
comèdia sobre el dolor i les emocions
Julio Manrique dirigeix i és coautor d’‘E.V.A.’, que s’estrena avui al Romea

Vilarasau i
el periodisme,
a la Sala Beckett
]Emma Vilarasau ja havia
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Àgata Roca, Albert Ribalta i Rosa Gámiz en una escena d’E.V.A.
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Cinc joves actrius acabades de gra
duaral’InstitutdelTeatrevancrear
el 1991 una companyia anomenada
T de Teatre que va aconseguir un
èxit fulgurant amb el seu debut, Pe
tits contes misògins, i, sobretot, amb
el seu segon muntatge, Homes!, del
qual n’han representat unes, avui
improbables, 850 funcions. Aques
ta segona obra la dirigia Sergi Bel
bel, que forma part de la llarga llista
de coneguts directors amb qui les T
de Teatre han col∙laborat al llarg
dels seus onze espectacles, entre els
quals hi ha Javier Daulte, Alfredo
Sanzol, Pau Miró i, ara, Julio Man
rique. Manrique (Barcelona, 1973)
és el director i també el coautor
–amb Cristina Genebat i Marc Arti
gau– d’E.V.A., una comèdia dramà

tica sobre el dolor i les emocions
inspirada en una Contra de La Van
guardia dedicada al neurofisiòleg
Jordi Montero. Una comèdia que
estrenen avui al Romea com a part
de la programació del Grec i amb la
qual les T de Teatre celebren 25
anys en escena –l’obra és plena de
complicitats amb aquest fet–, enca
ra que n’acumulin 26, perquè el seu
anterior muntatge, Premis i càstigs,
es va estrenar fa dos anys.
Un quartdesegleque,certament,
ha fet que la companyia no sigui la
mateixa del començament. Llavors
es van unir Àgata Roca, Carme Pla,
Mamen Duch, Míriam Iscla i Rosa
Gámiz, i amb els anys aquestes dues
últimes deixarien el grup i s’hi in
corporaria Marta Pérez. Però per a
E.V.A., Duch està rodant una sèrie a
Madrid –encara que farà una apari
ció per Skype a la funció– i Rosa Gá

miz ha tornat per substituirla. A
més, les acompanyen a escena Al
bert Ribalta, Jordi Rico i Carolina
Morro,quedonavidaaEva, unano
ia de 25 anys –l’edat de la compa
nyia– plena de pors, projectes i a
punt d’abandonar el niu en aquesta
comèdia d’històries creuades, his
tòries que quatre antigues compa
nyes d’escola inicien en camins di
ferents que s’acaben creuant.
Quatre dones que pateixen dife
rents tipus de dolor, des del mal de
coll d’una actriu d’una companyia
anomenada T de Teatre, que assaja
l’espectacle dels 25 anys de la seva
companyia i que ha de cantar una
cançóiestàbloquejada,fins aldolor
d’una mare amb una hèrnia que té
una filla a punt de marxar. Des del
dolord’unavenedoradepisosdevi
da molt grisa a qui li pica tot i no pa
ra de gratarse, fins al d’una aneste

donat vida a una periodista
a Desclassificats, de Pere
Riera, i ara torna a la pro
fessió amb Un tret al cap, la
nova obra de Pau Miró,
que aborda la censura en
l’àmbit públic i el privat. A
la peça, que serà a la Sala
Beckett fins al 30 de juliol,
una periodista ha estat
acomiadada d’un diari.
“Ella es planteja si ha estat
pel fet de ser dona, d’acos
tarse als seixanta o ser
incòmoda. Després, es
qüestiona si ha exercit el
seu ofici amb rigor. Es fa
un autointerrogatori ètic.
La seva germana (Imma
Colomer) escriu contes i,
després d’anys de no estar
juntes, es retroben per
conviure”, explica Miró. I
apunta que “si en el perio
disme, una pota essencial
de la societat, és important
poder dir coses difícils de
dir i d’escoltar, això també
es trasllada a l’àmbit de les
germanes, i em fa pregun
tarme què perdem com a
societat i individus quan
deixem de dir les coses o
d’escoltarles”. Una terce
ra actriu, Mar Ulldemo
lins, dona vida a una treba
lladora acomiadada d’una
empresa alimentària i hi
ha un últim paral∙lelisme a
l’obra entre què passa “si la
informació que consumim
està intoxicada i els ali
ments tampoc no tenen el
que ens diuen. De què ens
alimentem, en tots els
sentits? Si no estem ben
informats, on anem?”, diu
l’autor.

sista que es dedica a mitigar el dolor
dels altres però que està anestesia
da, que té les emocions guardades
amb pany i clau perquè té tanta por
que ha decidit no sentir.
“Volíem fer una comèdia que ser
vís per celebrar els 25 anys de la
companyia però que no fos un auto
homenatge ni una reunió dels mi
llors moments, sinó una història
amb vida pròpia”, assenyala Manri
que. I explica que E.V.A., a més del
nom d’una de les protagonistes i de
la primera dona de la humanitat se
gons el cristianisme, són les sigles
de l’Escala Visual Analògica del do
lor. Una escala que s’utilitza en me
dicina perquè els pacients assenya
lin el grau de malestar que senten.
“S’utilitza especialment quan hi ha
dolors molt aguts i és una manera
d’intentar objectivar una cosa tan
difícil d’objectivar com el dolor,
perquè és una emoció, i les emoci
ons són difícils de mesurar”.
Manrique recorda que durant el
procés creatiu, quan llegien tot el
quepassavaalseuvoltantenclaude
l’obra, van veure una Contra en què
Jordi Montero deia “que el segle
XXI seria el de les dones, de les
emocions i les neurociències i vam
entendre que era el que d’alguna
manera estàvem intentant incloure
a l’obra. Una obra de dones d’emo

L’obra es va inspirar
en una ‘Contra’
de ‘La Vanguardia’
amb el neurofisiòleg
Jordi Montero
cions i on les neurociències, les pre
guntes relatives al cervell com el
gran misteri per desxifrar en aquest
segle XXI, eren a l’epicentre”.
“Montero diu que el dolor és cultu
ral perquè és emocional i el que li fa
molt mal a un, a un altre n’hi fa
menys, i el que fa molt de mal a Bar
celona, en fa menys al Congo: les
emocions estan a l’inici i el final de
tot, i al centre”, afegeix el director,
que explica que a E.V.A. parla de
“dones complexes, en crisi, que ne
cessiten lluitar per solucionar algu
na cosa, per entendre qui són”.
Les que saben qui són són les T de
Teatre. Per a l’actriu Carme Pla, es
tanenunmoment“enquèmiresen
davant i endarrere. Enrere perquè
celebresels25anys,peròambganes
de continuar, d’innovar i no que
darnos estancades, de no dir ja ho
tenim fet i ara vivim com reines”.c

Vol
ols g
gu
uanyar u
unn a
abboon
nament pel
el
CCrru
uïïlla 2018?

A l’entrar al
Cruïlla 2017
t’enganxarem
uns adhesius
amb la meitat
del tííto
ol
d’una
cançó.

Busca la
a
persona
a
amb l’alltra
meitat del
títol.

Feu-vos
una foto
junts.

Encara pots comprar
la teva entrada a
Entrades de Vanguardia.
Descomptes per subscriptors.

Etiqueta la foto
#LaVanguardiaCruïlla
i puja la foto
al teu
Instagram.

Es sortejaran entre
les fotos rebudes
4 abonaments pel
Cruïlla 2018 +
4 subscripcions
anuals digitals
a La Vanguardia.

