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Una comèdia agredolça 
sobre la immigració
3‘El drac d’or’ trenca les convencions amb el canvi de rols

J. C. S.
BARCELONA

La Sala Beckett va descobrir a 
Catalunya l’alemany Roland Schim-
melpfenning amb un cicle que va 
deixar a la llum l’interès del dra-
maturg més representat del seu pa-
ís. Ara és el Teatre Akadèmia, de la 
mà del director Moisès Maicas, qui 
posa la seva mirada sobre un autor 
que trenca les convencions teatrals. 
Com a El drac d’or, la comèdia agre-
dolça que es presenta al teatre de 
l’Eixample i que mostra una mirada 
a aquest món globalitzat i amb la im-
migració com a eix temàtic.
 Schimmelpfenning, que ha viat-

jat aquesta setmana a Barcelona per 
a l’estrena de l’obra i un seminari a 
la Beckett, explica que el projecte va 
néixer d’un encàrrec d’un teatre su-
ec respecte a una peça «no natura-
lista». Projecte que no es va concre-
tar mai a Suècia i sí en països tan dis-
tants com els EUA o Taiwan.
 Aquest no naturalisme el va por-
tar a plantejar una obra en què els 
actors vells fan els papers de jove, 
i els homes, els de dona, per exem-
ple. «Llavors vaig començar a diver-
tir-me», diu. El drac d’or està situada 
en un minúscul restaurant oriental 
d’aquest nom, que pot ser japonès, 
xinès i vietnamita a la vegada.

 Allà treballen els cinc intèrprets 
(Mingo Ràfols, Clara del Ruste, Òscar 
Molina, Bàrbara Roig i Oriol Casals) 
que representen 15 personatges en 
una successió de 48 escenes breus 
de cinc trames. Tot, segons Maicas, 
de «forma endimoniada, amb gran 
precisió i un llenguatge sintètic». «És 
una tragèdia disfressada de comè-
dia», afegeix. Ni l’autor es va escapar 
de la dificultat d’un text críptic en la 
seva posada en escena quan ell ma-
teix la va estrenar a Viena.
 Schimmelpfenning es va docu-
mentar amb un advocat defensor 
d’immigrants il·legals, abans de de-
cidir-se per un entorn cultural asià-
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tic. «Llavors l’obra es va tornar més 
lleugera», afirma. També explica 
que la història d’aquestes cinc tra-
mes és com una pel·lícula, però que 
la ruptura de les convencions la fa 
molt teatral. «Aquest canvi de rols 
és a la vegada naïf i monstruós. El te-

atre juga amb la impossibilitat i ai-
xò és meravellós. Tot passa al cap de 
l’espectador», sosté. El joc es conso-
lida en un treball actoral en què el 
gest juga un paper determinant per 
a aquesta contínua transformació 
dels personatges. H

33Els cinc intèrprets i el director Moisès Maicas (dreta).
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no poden. Fan un esforç d’empatia 
per posar-se al seu lloc», comenta 
el dramaturg, que no amaga les si-
milituds amb Els jugadors, una peça 
d’èxit unànime que va ser premia-
da a Itàlia l’any passat. Els seus per-
sonatges es veuen apartats per la so-
cietat.

Joves de vint i pocs anys (Un refugi 
indie), homes de cinquanta que van 
cap a l’ocàs (Els jugadors) i ara dones 
de classe mitjana que deixen enre-
re els 40 en ple enfonsament exis-
tencial. Pau Miró tanca al Romea la 
seva trilogia generacional amb Do-
nes com jo, una comèdia amb drama 
(i viceversa) que aixeca amb la com-
panyia T de Teatre. Àgata Roca, Ma-
men Duch, Marta Pérez i Carme 
Pla han creuat el seu camí amb el 
d’un autor i director en el que ha 
estat una tendència dels seus úl-
tims muntatges. Miró succeeix així 
Javier Daulte i Alfredo Sanzol.
 Miró ha teixit un muntatge que 
mira a la dura realitat de forma no 
explícita. Presenta quatre amigues 
de classe mitjana que han perdut 
l’estatus. «Perden la seva comodi-
tat i els falten recursos emocionals 
per enfrontar-se a aquesta nova si-
tuació», explica. «La crisi provoca 
la tendència d’amagar-se fins que 
passi el temporal».
 Aquesta fugida es manifesta en 
el personatge d’Àgata Roca, una ar-
quitecta aparentment feliç que una 
matinada decideix abandonar el 
marit i els fills. Es refugia en un pis 
del Raval, que li facilita una  amiga 
(Marta Pérez), una arqueòloga que 
es guanya la vida netejant pisos i es-
coles. Té les claus d’un despatx d’un 
advocat que acaba de morir. I tam-
bé hi van altres amigues per conso-
lar-la, no tant per convèncer-la que 

recapaciti, i fer-li companyia. Són Ma-
men Duch, una biòloga que treballa 
a la cabina d’un peatge, i Carme Pla, 
una mestra sense alumnes perquè 
l’han acomiadat.
 L’amistat, segons Miró, és un al-
tre dels eixos temàtics de la peça. 
«Elles intenten entendre-la, però 
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Dones més enllà dels 4O
Pau Miró tanca la seva trilogia generacional amb les T de Teatre a ‘Dones com jo’, quatre 
amigues de classe mitjana en crisi vital H L’autor veu connexions amb la premiada ‘Els jugadors’

33 El refugi 8 Àgata Roca, Marta Pérez, Mamen Duch i Carme Pla, en una escena de ‘Dones com jo’.
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«Sense humor el 
drama pesaria molt 
i sense drama 
l’humor seria buit», 
diu el dramaturg

 Miró no vol ser explícit i és més 
efectiu, considera, que la seva mi-
rada a aquest moment obscur es 
produeixi a través dels personat-
ges, «de la seva sensibilitat, del seu 
dia a dia». El dramaturg barceloní 
es mostra també satisfet de l’equi-
libri entre humor i drama. «Avan-
cen en paral·lel i sense l’humor pe-
saria molt el drama, i sense el dra-
ma l’humor quedaria molt buit».

Unes valentes

Miró ha passat del món mascu-
lí d’Els jugadors al femení de Dones 
com jo. «Però tinc una part femeni-
na que he escoltat molt. I Els juga-
dors també estava escrit des d’una 
sensibilitat femenina». Ha comp-
tat per fer-ho amb la col·laboració 
de les seves actrius. Si bé va arribar 
als assajos amb un text ja acabat, el 
treball posterior l’ha anat remode-
lant. «Hem aprofitat la nostra amis-
tat de més de 20 anys [i 21 com a 
companyia] en la construcció dels 
personatges», recorda Carme Pla.
 Personatges que, segons Ma-
men Duch, són «dones fortes amb 
totes les seves debilitats» i que pas-
sen, diu Àgata Roca, per «una mun-
tanya russa d’emocions». Una cosa 
que s’aconsegueix a l’obra, segons 
l’opinió de Marta Pérez, perquè 
Miró treballa de «forma molt mi-
nuciosa». Ell, mentrestant, les de-
fineix com «unes valentes».
 L’autor, per un altre costat, re-
cupera l’amulet de la trilogia: una 
bossa d’esports plena de diners que 
ja apareix en les dues peces ante-
riors. «És com una imatge de pel-
lícula de sèrie B. Els diners apa-
reixen i desapareixen en aquests 
temps com per art de màgia. És un 
detonant argumental que provoca 
un canvi de gènere». I per a salts, la 
presència d’una coreografia a rit-
me de Donna Summer que es mar-
quen les T de Teatre. H


