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'El plan B' ataca l'especulació urbanística

Pep Pla dirigeix a la Sala Tallers la nova proposta del Projecte T6, un text en castellà de l'autora
canària Isabel Díaz

Jaume Ventura

'El plan B'
TNC, Sala Tallers
Del 25/01 al 13/02

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) reprèn el Projecte T6 amb l'estrena del segon text de la
temporada 2004-2005: 'El plan B'. L'obra d'Isabel Díaz, escrita i interpretada en castellà, està dirigida
per Pep Pla.

Cinc personatges coincideixen a la terrassa d'un antic bar a punt de ser enderrocat en un poble en
plena expansió econòmica, i a partir d'aquí recorden un tràgic esdeveniment del passat. Aquest és
l'argument d'El plan B, una comèdia agredolça representada en castellà on els personatges es
qüestionen la seva felicitat i es veuen obligats a plantejar-se una nova forma de vida.

Segons Domènec Reixach, director artístic del TNC, "la clau per entendre les persones està en els petits
conflictes que tenen entre ells, que és el que passa a El plan B". Reixach també va citar Ibsen, al
recordar l'adequada cita: "Coneix el teu poble i coneixeràs el món".

Pel que fa al mètode de treball del Projecte T6, basat en un treball del text entre autor, director i actors,
Isabel Díaz, Pep Pla i els protagonistes en van quedar encantats, tot i les reticències inicials. Així, Díaz
explica que "no sabia si els agradaria com plantejava els personatges o les situacions, però el fet de
treballar junts ha facilitat les coses". Rosa Gàmiz, que interpreta a la poc entesa Alícia, va destacar que
"no acostuma a passar que puguis parlar directament amb l'autora, però si ho pots fer, la peça l'acabem
fent entre tots i això s'agraeix". En el mateix sentit es va pronunciar l'escenògraf Xavier Saló, que va
afegir que "quan el text arriba a l'autor i el director, ells el segueixen millorant".

Els altres protagonistes del text són Pep Muñoz en el paper de Sergio, "un noi entranyable però infeliç
que reivindica la vàlua de les persones a les quals no fem ni cas", segons Díaz; Teresa Urroz, que
interpreta la lluitadora Rosa; Pere Ventura, que es posa a la pell d'en Luis, un home que torna al cap de
25 anys i que ho ha perdut tot; i Jordi Figueras, que dóna vida a Marcos, el dolent de la història i que es
redescobrirà a ell mateix al llarg de la peça.



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 23/01/2005

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 56

Una trobada en un bar a punt d’enderrocar-se centra El Plan B
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