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TdeTeatre celebra25anys ambuna
comèdia sobreel dolor i les emocions
JulioManrique dirigeix i és coautor d’‘E.V.A.’, que s’estrena avui al Romea

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 ambel seudebut,Pe
tits contesmisògins, i, sobretot, amb
el seu segonmuntatge,Homes!, del
qual n’han representat unes, avui
improbables, 850 funcions. Aques
ta segona obra la dirigia Sergi Bel
bel, que formapartde la llarga llista
deconegutsdirectors ambqui lesT
de Teatre han col∙laborat al llarg
delsseusonzeespectacles,entreels
quals hi ha Javier Daulte, Alfredo
Sanzol, PauMiró i, ara, JulioMan
rique. Manrique (Barcelona, 1973)
és el director i també el coautor
–ambCristinaGenebat iMarcArti
gau–d’E.V.A., una comèdia dramà

tica sobre el dolor i les emocions
inspiradaenunaContradeLaVan
guardia dedicada al neurofisiòleg
Jordi Montero. Una comèdia que
estrenen avui al Romea com a part
de la programació delGrec i amb la
qual les T de Teatre celebren 25
anys en escena –l’obra és plena de
complicitats ambaquest fet–, enca
raquen’acumulin26, perquèel seu
anteriormuntatge,Premis i càstigs,
esvaestrenar fadosanys.
Unquartdesegleque,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, iambelsanysaquestesdues
últimes deixarien el grup i s’hi in
corporariaMarta Pérez. Però per a
E.V.A.,Duchestàrodantunasèriea
Madrid–encaraque faràunaapari
cióperSkypeala funció–iRosaGá

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
ferentsques’acabencreuant.
Quatre dones que pateixen dife

rents tipus de dolor, des del mal de
coll d’una actriu d’una companyia
anomenadaTdeTeatre, 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
damolt grisaaqui li pica tot inopa
radegratarse, fins al d’una aneste

sistaqueesdedicaamitigareldolor
dels altres però que està anestesia
da, que té les emocions guardades
ambpany i clau perquè té tanta por
quehadeciditnosentir.
“Volíemferunacomèdiaqueser

vís per celebrar els 25 anys de la
companyiaperòquenofosunauto
homenatge ni una reunió dels mi
llors moments, sinó una història
ambvidapròpia”, assenyalaManri
que. I explica que E.V.A., a més del
nomd’una de les protagonistes i de
laprimeradonade lahumanitat se
gons el cristianisme, són les sigles
de l’EscalaVisualAnalògicadeldo
lor.Unaescala que s’utilitza enme
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
onssóndifícilsdemesurar”.
Manrique recorda que durant el

procés creatiu, quan llegien tot el
quepassavaalseuvoltantenclaude
l’obra, vanveureunaContraenquè
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

cions ion lesneurociències, lespre
guntes relatives al cervell com el
granmisteriperdesxifrarenaquest
segle XXI, eren a l’epicentre”.
“Montero diu que el dolor és cultu
ral perquèés emocional i el que li fa
molt mal a un, a un altre n’hi fa
menys, i elque famoltdemalaBar
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
nacosa,perentendrequi són”.
LesquesabenquisónsónlesTde

Teatre. Per a l’actriuCarmePla, es
tanenunmoment“enquèmiresen
davant i endarrere. Enrere perquè
celebresels25anys,peròambganes
de continuar, d’innovar i no que
darnos estancades, de no dir ja ho
tenimfet i aravivimcomreines”.c

L’obra es va inspirar
en una ‘Contra’
de ‘La Vanguardia’
amb el neurofisiòleg
JordiMontero
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Àgata Roca, Albert Ribalta i Rosa Gámiz en una escena d’E.V.A.

Vilarasau i
el periodisme,
a la Sala Beckett

]EmmaVilarasau jahavia
donatvidaaunaperiodista
aDesclassificats, dePere
Riera, i ara tornaa lapro
fessióambUntretal cap, la
novaobradePauMiró,
queaborda lacensuraen
l’àmbitpúblic ielprivat. A
lapeça,queseràa laSala
Beckett finsal30de juliol,
unaperiodistahaestat
acomiadadad’undiari.
“Ellaesplantejasihaestat
pel fetdeserdona,d’acos
tarseals seixantaoser
incòmoda.Després, es
qüestionasihaexercitel
seuofici ambrigor.Es fa
unautointerrogatoriètic.
Lasevagermana(Imma
Colomer)escriucontes i,
desprésd’anysdenoestar
juntes, esretrobenper
conviure”, explicaMiró. I
apuntaque“sienelperio
disme,unapotaessencial
de lasocietat, és important
poderdircosesdifícilsde
dir id’escoltar, aixòtambé
estraslladaa l’àmbitde les
germanes, i emfapregun
tarmequèperdemcoma
societat i individusquan
deixemdedir lescoseso
d’escoltarles”.Unaterce
raactriu,MarUlldemo
lins,donavidaaunatreba
lladoraacomiadadad’una
empresaalimentària ihi
haunúltimparal∙lelismea
l’obraentrequèpassa“si la
informacióqueconsumim
està intoxicada ielsali
ments tampocnotenenel
queensdiuen.Dequèens
alimentem,entotsels
sentits?Sinoestemben
informats,onanem?”,diu
l’autor.
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A l’entrar al
Cruïlla 2017
t’enganxarem
uns adhesius
amb la meitat
dddeel tííítooooolllll
d’una
cançó.

Busca laaa
personaaa
amb l’allltra
meitat dddel
títol.

Feu-vos
una foto
junts.

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.
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Encara pots comprar
la teva entrada a

Entrades de Vanguardia.
Descomptes per subscriptors.


