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un moment de profunda crisi
moral, artística i política. Es va
aturar i va fer diversos viatges
arreu del món. L’obra sorgeix
d’aquests viatges, però no la
situa en cap lloc precís, per-
què vol prioritzar el missatge.
“Sempre ha estat molt moti-
vat políticament i molt en con-
tra de la política americana”,
continua Subirós.

Però mai ha renegat de ser
fill del privilegi. El seu pare era
editor d’una revista literària
de molt de prestigi: “Shawn
pertany a l’elit cultural del país
i no amaga el fet d’haver-la
disfrutat plenament”. Però ar-
riba un moment en què entra
en crisi amb el seu pensament
polític i esclata. “La febre és
una febrada de la consciència.
Sap que la seva vida se susten-
ta sobre bases moralment in-
suportables, però no està dis-
posat a canviar-ho”. Per a Su-
birós: “És una experiència
molt contundent, que provoca
sacseig emocional. No es re-
crea en el dolor, ni és pedagò-
gic ni dogmàtic. No hi ha res-
postes. És com l’únic camí per
guarir-se”.

La febre es veurà per pri-
mer cop a Catalunya, amb tra-
ducció de Marc Rosich. Al ci-

nema s’ha fet amb una pro-
tagonista femenina:

Vanessa Redgrave, aju-
dada pels seus amics

activistes Angelina
Jolie i Michael

Moore.

Perl’amor,
ambhumor

La Sala Tallers del TNC estrena ‘A mi
no em diguis amor’, de Marta Buchaca,
el segon muntatge del Projecte T6

T.B.
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Ens citen en un pàrquing.
L’han arreglat perquè ens hi
sentim còmodes, amb cadi-
res, taula... Però som al cos-
tat de les màquines de co-
brar ipassemaserunespec-
tacle insòlit. “M’agrada la
idea del pàrquing. Fa fred,
no té llum natural... És el
concepte de subsòl, d’estar
amagats”, comenta Marta
Buchaca(nominadaalsMax
per Plastilina), autora i di-
rectora. Efectivament, ser
allà asseguts i veure gent
amb paquets provoca l’es-
tranya sensació que som
nosaltres els que som a casa
i els clients del pàrquing,
uns voyeurs.

Una sensació semblant a
laquedeuensentirelsprota-
gonistes d’Aminoemdiguis
amor, el segon muntatge de
latemporadadelProjecteT6
delTNC.L’interpreta lanova
companyia estable del
TNC/T6: Lluís Villanueva,
Rosa Boladeras, Jordi Bana-
colocha, Àngels Poch, Anna
Moliner, Òscar Castellví,
David Vert, Joan Negrié i Mí-
riam Iscla. Tots de solvència.
Estrenen avui i seran a la
Sala Tallers fins al 4 d’abril.

Tornant a la història.
Som en un futur proper on
les autoritats han abolit de-
finitivament les famílies i
l’amor. Els resistents són de-
portats als pàrquings per-
què no contaminin la resta.

L’adolescent de la família no
enténcomelspares,peruna
cosa tan contra natura com
estimar-se, l’obliguenaviure
enunlloc inhòspit,margina-
da pels seus amics. I sorgeix
el conflicte. “És una comè-
dia desacomplexada, amb
moments vodevilescos. He
mirat molt el ritme, les mú-
siques... He tingut ganes de
jugar aprofitant el luxe de
tenir9actors”,diuBuchaca.

L’autora puntualitza que
no juga amb el futurisme.
Tots vesteixen com a l’actu-
alitat. “Jo sóc del 79 i l’any
90 a l’escola només hi havia
un nen amb pares separats.
Feia les festesacasadelpare
i ho trobàvem rar. Avui, el

rar és el que viu en una famí-
lia estable com els protago-
nistes, que porten 21 anys
casats. Vaig pensar que una
situació semblant a la que
explica l’obra podria passar
d’aquí 10 anys, tan sols. Per
què no? És una reflexió, no
hihamissatge.Ésunahistò-
ria d’amor”.

Per Sergi Belbel, la Marta
segueix les claus de la comè-
dia romàntica: “A aquesta
generació d’autors no els fa
por el gènere: fan policíac,
superherois de còmic... La
comèdia romàntica li per-
met explorar llocs i temes
comuns amb molt mala
llet”,diu.Ambmoltd’humor
van sorgint històries d’a-
mor: d’edats diferents, pla-
tònic, passional...

Una gran companyia
Que els autors joves dispo-
sin d’una companyia com
aquesta és un privilegi. Els
delT6engauriranduestem-
porades: “No estan obligats
a donar paper a tots, però ho
volen aprofitar. Tenen en
compte anar canviant els
protagonistes.JordiBanaco-
locha a M de mortal sortia 4
minuts. Si necessites un
actor per a tan poc temps,
no el crides a ell. I aquests
autors el tenen!”, diu Belbel,
cofoi. Banacolocha contesta
dient que l’únic que demana
és que canviïn els papers
perònoelsnoms:“N’hemas-
sajat dues de cop i anem per
la tercera!”, diu. ■

La família T6 arrossega la paraula ‘amor’ cap al pàrquing, la seva nova casa ■ FRANCESC MELCION

“Avui,elrarésqui
viuenunafamília
onelspares
porten21anys
casats,comels
protagonistes”

molt al voltant de les xar-
xes socials que utilitzen
els joves actualment. La
vam estrenar a Sitges i hi
ha seguiment per la
xarxa, hi irromp amb
molta energia i aprofita
l’àmbit generacional dels
25 als 35 anys. Ells tenen
una consciència molt dife-
rent de la nostra, estan
acostumats a fotografiar-
se, es mostren entre ells.
Jo recordo que nosaltres,
la primera vegada que ens
vam sentir la veu en una
gravadora ens vam espan-
tar, no ho recordes?

I tant que sí! Quin paper hi
interpreta?
La Ingrid és una persona
amb problemes, molt in-
quietant. Jo no. Represen-
to una mica el públic.

On el veurem, després?
Aviat s’estrenarà també
Animales domésticos. És
la primera pel·lícula com a
director de Xavi Giménez,
el director de fotografia
d’Àgora, que va guanyar el
Goya. I aquest any en tinc
dues de teatre!

Alça! Quina és l’altra?
Es diu Marburd. Ho farem
a la Sala Petita del TNC,
amb la Vicky Peña, Victòria
Pagès, Ivan Benet... i molta
gent. És del Guillem Clua i
la dirigeix Rafael Duran. ■

un text salvatge, però al-
hora d’una gran alçada li-
terària, lírica i onírica.

Vostè fa cinema, televisió,
doblatge... però poc teatre.
M’equivoco?
Quan fas aquesta feina vols
obrir portes, no tancar-ne.
Em surt cinema i l’agafo,
però m’he proposat fer una
obra de teatre un cop l’any
com a mínim. Passa que el
teatre requereix un com-
promís laboral més gran
que el cinema o la tele però
en vull fer i en faig, sí.

Ja deu estar a punt d’estre-
nar-se Ingrid, que també
protagonitza...
Aviat... no sé, diuen que el
30 d’abril. És una pel·lícu-
la de l’Eduard Cortés,

Sobre l’autor
Carlota Subirós
parla del seu amic
Wallace Shawn
“Va venir a veure el meu mun-
tatge Marie i Bruce, li va agra-
dar Barcelona i s’hi va quedar
un mes. Ens vam fer amics i
encara ho som. Per a mi és un
autor molt especial perquè, a
més d’això, la primera obra
que vaig dirigir aquí a Montju-
ïc també era d’ell, L’oficiant
de dol”, diu la directora, que
es mostra fascinada per la
seva personalitat: “Wallace és
un actor molt popular al cine-
ma comercial i a la televisió
americana. Però paral·lela-
ment té molt de prestigi a
l’àmbit del cinema indepen-
dent. Ha treballat amb Woody
Allen, ha fet pel·lícules de
culte com Vània al carrer 42,
de Louis Malle...”.

Shawn va escriure La febre
a la segona meitat dels 80, en

Ésuntext
salvatge,però
alhorad’una
granalçada
literària, lírica
ionírica.Shawn
ésunautormolt
important
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