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D’entrada, la història sembla 
inversemblant: una dona d’un 
poble del comtat de Yorkshire 
(Anglaterra) vol retre homenatge 
al seu marit mort de leucèmia 
comprant una butaca per a 
l’hospital local i, per aconseguir 
els fons necessaris, ella i les seves 
amigues, ja granadetes, 
decideixen posar nues en un 
calendari. Si ho llegíssim en una 
novel·la, ni ens ho creuríem. Però 
passa que el fet va ocórrer de debò 
a finals dels anys 90 i Tim Firth en 

va escriure una obra de teatre que 
ara arriba al Poliorama sota la 
direcció d’Antonio Calvo, 
dramatúrgia de Marc Rosich i un 
repartiment de dotze intèrprets 
(nou actrius i tres actors, totalment 
terciaris) gairebé impossible en els 
temps que corren.

Anna Azcona fa de Chris, amiga 
de la viuda, Annie (Maife Gil), i 
gran instigadora del projecte. No 
és el primer cop –ni en serà 
l’últim– que es despulla en un 
escenari i ens assegura que el que 

més les ha motivat a l’hora de fer 
front a l’obra és el caire real de la 
història. “Això et permet 
aprofundir molt més en el 
personatge, ja que trobes que tot el 
que fan té molt més sentit”, ens 
diu. El director, de fet, ens confessa 
que ha hagut d’assumir l’obra 
sense fer-se massa preguntes. “Hi 
ha coses que passen a Noies de 

calendari que no puc passar-les 
per la raó, perquè són com la vida 
mateixa. En una obra normal, set 
de les catorze escenes, les hauria 
tirat enrere. Aquí, no”, afirma. “No 
busco perquès. I he fet una obra 
basada en l’emoció”, afegeix.

Calvo recorda el primer dia 
d’assaig, quan les seves actrius es 
van emocionar amb el text. No li 
ha passat altres vegades, i ha 
dirigit obres amb un repartiment 

majoritàriament femení. 
Azcona apunta que 

en una obra coral 
com aquesta, on la 
generositat és 

l’única premissa possible a 
l’hora de treballar, totes les actrius 
han trobat una relació especial 
entre elles. Vaja, que hi ha química, 
cosa vital no només quan parlem 
del text de Firth, sinó en qualsevol 
obra.

Lliçons i missatges
Noies de calendari té per sota un 
missatge força contundent. Per 
una banda, “la lliçó de vida” 
d’Annie, que diu Calvo, de com 
una persona es recupera d’una 
“bastonada”. I com ho fa? Doncs, 
“fent coses”, actuant, indica el 
director. També tenim el 
compromís social d’una comunitat 
que es bolca en una acció concreta 
per tirar endavant. I, finalment, el 
mediatisme contemporani, de com 
la idea d’unes dones de Yorkshire 
esdevé fenomen mediàtic i com, 
això mateix, amenaça de 
desvirtuar la proposta inicial. “Hi 
ha un moment clau respecte a això: 
les dones van al rodatge d’un 
anunci de detergent, totes amb 
modelets. I un noi, diu: ‘però no us 
despulleu? És a això al que us 
dediqueu, oi?’”.

Calvo diu que el tarannà de les 
‘noies’ de calendari és una mica 
com el de les Tresines. Més 
angleses, esclar. Però estem 
segurs que els personatges de La 
Cubana també es despullarien per 
una bona causa.
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Ja n’hi ha, il·lustre Senat, que 
s’han escarrassat les 

vestidures davant del canvi de 
nom del Teatre Goya per Teatre 
Goya Codorniu. Diuen: “Una 
marca comercial dins el terreny de 
la cultura, oh! Els mercaders han 
entrat al temple, bufa! És la fi, ai 
las!”.  No cal dir que de pobres 
d’esperit, ens en sobren.

 
Així com estan les coses, 
que una marca decideixi fer 

un passa endavant i implicar-se al 
100% en un teatre és tota una 
novetat. Hi ha altres teatres de 
Barcelona que van pel mateix 
camí i que fa uns anys que ho 
intenten. I és, no cal dir-ho, una 
bona solució amb l’IVA al 21%, 
subvencions miserables i una 
més que previsible baixada de 
públic.

 
Al món civilitzat aquesta 
mena de patrocinis o 

col·laboracions entre empreses 
dedicades a qualsevol cosa 
(alcohols, bancs, aerolínies, etc.) i 
el món de la cultura és el més 
normal del món. Fins i tot entre 
empreses i el teatre públic. Al 
National Theatre londinenc, per 
exemple, hi al tiquet Travelex, que 
ofereix entrades a 12 lliures. Arreu 
hi ha teatres amb marca, amb 
cognom, i fins i tot n’hi ha que 
perden el seu nom original per 
adquirir el de la marca.

  
No es pensin que l’entrada 
d’una marca en un teatre els 

tregui independència. Aquest 
senador somiatruites, de fet, creu 
que passa més aviat el contrari. 
Els inquisidors normalment 
ocupen un despatx pagat per tots 
i van en cotxe oficial. 

 
Amb els temps que corren, o 
aconseguim que les 

empreses que encara guanyen 
diners apostin per la cultura o 
estem fregits. A les institucions 
públiques, almenys les d’aquesta 
província, la cultura se’ls en fum. 
És vergonyós que un país com el 
nostre, on l’anomenat ‘tret  
diferencial’ és 100% cultural, la 
cultura no hagi passat mai del 2% 
del pressupost nacional. I no val 
l’excusa de culpar Madrid. 
Cadascú posa els diners on li 
interessa. –Andreu Gomila
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Tan inversemblant 
com la vida
El Poliorama estrena l’exitosa obra de Tim Firth 

‘Noies de calendari’. Per Andreu Gomila

No és el primer cop que es despullen...


