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La Llibreria Serret crea uns nous
premis de literatura rural
La Llibreria Serret de Vall-de-roures (Ma-
tarranya, Terol) ha creat quatre premis li-
teraris de temàtica rural per a obres de
narrativa i d’assaig en català, en aragonès
i en castellà, a més d’un quart premi reser-
vat a un àlbum il·lustrat infantil que tam-
bé podrà ser escrit en anglès. La dotació

total entre les quatre categories és de
5.000 euros per a la publicació de les obres
guanyadores, que han d’estar relaciona-
des amb com el món agrari d’avui –terri-
tori, paisatge, gent– conviu amb els reptes
que les societats contemporànies es plan-
tegen per al nou mil·lenni.CULTURA

Dones com jo exposa els desen-
ganys de la classe mitjana en clau
femenina. L’obra, interpretada per
T de Teatre, combina la comèdia i
el drama per trencar els tòpics que
assetgen les dones de 50 anys.

social i dels tabús”. La història avan-
ça a través de la comèdia, però la
tensió dramàtica n’ocupa el rere-
fons. “És una mena de muntanya
russa que oscil·la en un cúmul
d’emocions i no deixa indiferent”,
assegura l’actriu Àgata Roca, que in-
terpreta l’arquitecta fugitiva. Ma-
men Duch, Carme Pla i Marta Pérez
completen el repartiment. Miró ha
procurat mantenir la veu dramàtica
pròpia dels seus espectacles, però
també ha modificat els personatges
segons els consells de les T de Tea-
tre. “Ens hem adaptat els uns als al-
tres, de manera que el muntatge té
elements característics de les ac-
trius però també la meva marca”,
afirma el dramaturg.

La tercera entrega d’una trilogia
Dones com jo posa punt final a la tri-
logia generacional que Miró va enge-
gar el 2011 amb l’excel·lent Els juga-
dors, al Teatre Lliure, i va seguir amb
Un refugi indie, a la Sala Beckett.
Tots tres muntatges comparteixen
l’aparició d’una bossa carregada de
diners que surt a escena en el mo-
ment més inesperat. Segons l’autor,
aquest element representa “el que
està passant amb l’economia, amb
diners que apareixen i desaparei-
xen”. Alhora, la bossa exerceix de de-
tonant per saltar de gènere i capgi-
rar la situació dalt de l’escenari.

El tercer muntatge guarda certs
paral·lelismes amb la primera obra
de la trilogia, que abordava com els
homes de la tercera edat són apar-
tats per la societat. L’essència feme-
nina, però, contrasta amb l’actitud
masculina a l’hora d’afrontar els
obstacles. “Tot i que he intentat no
deixar-me influir pels tòpics, he ar-
ribat a la conclusió que les dones to-
quen més de peus a terra que els ho-
mes”, admet Miró.e
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BARCELONA. Fugir de la pròpia
existència no és gens fàcil, i encara
menys si es tenen les amigues de to-
ta la vida ben a prop. Les T de Te-
atre tornen a escena per submergir-
se en una història de dubtes existen-
cials molt marcada per la crisi eco-
nòmica, però també de valors.
Escrita i dirigida per Pau Miró, Do-
nes com jo aterra al Teatre Romea
per plasmar el desànim d’una clas-
se mitjana frustrada.

L’obra arrenca amb el desig fet
realitat d’una arquitecta que vore-
ja la cinquantena i es troba a l’atur.
De cop i volta, deixa enrere una quo-
tidianitat dedicada al marit i als fills
per tancar-se en un estudi del Raval
i aïllar-se del món. Fins allà la per-
segueixen tres amigues de l’institut,
que provaran d’entendre-la i desco-
brir per què ha abandonat una ru-
tina aparentment satisfactòria. A
partir d’aquesta escapada, els des-
enganys de cadascuna de les prota-
gonistes brollaran per evidenciar el
desencís d’una generació amb títols
universitaris però feines mediocres
que no encaixen amb els seus som-
nis de joventut.

“La situació econòmica actual,
els fracassos personals i l’inexora-
ble pas del temps configuren un
còctel explosiu per als quatre perso-
natges”, apunta Miró. L’autor ha es-
crit un espectacle protagonitzat ín-
tegrament per dones, amb la inten-
ció de “mostrar la necessitat feme-
nina d’alliberar-se de la cotilla

Les T de
Teatre,

madures
i guerreres

Pau Miró aborda els tabús de
les dones de 50 anys al Romea

Xoc de llengües entre Anglaterra i
Irlanda a la Biblioteca de Catalunya
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BARCELONA. El conflicte lingüístic
entre Irlanda i Anglaterra té certes
semblances amb la situació actual
del català. Però aquesta no és l’úni-
ca excusa per portar Translations
(Traduccions) dalt de l’escenari. Es-
crita per Brian Friel el 1980, l’obra
s’emmarca en el procés de substitu-
ció lingüística que va patir Irlanda
durant el segle XIX i que gairebé va
comportar la desaparició del gaèlic.
El director Ferran Utzet pren les
regnes de l’espectacle, que, més en-
llà del xoc cultural, també reflexio-
na sobre l’educació, l’amor, la pervi-
vència del passat i la identitat. La Bi-
blioteca de Catalunya acull el mun-
tatge, una producció de La Perla 29
que arrencarà la temporada en
aquest espai dimecres.

L’arribada d’uns soldats anglesos
a la vila de Baile Beag capgira la co-
munitat de dalt a baix. Els britànics

desembarquen amb la missió de re-
batejar tots els topònims de la zona,
convençuts que l’anglès és més
pràctic per anomenar els indrets.
Però en trepitjar les terres gaèli-
ques, s’hauran d’enfrontar a un
grup de vilatans aferrats a la tradi-
ció i que pràcticament no els ente-
nen. El romanticisme pel món antic
captivarà un dels soldats, mentre

La companyia
en un assaig
a la Biblioteca
de Catalunya.
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