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Una trobada profitosa
CRÒNICA Bona sintonia entre Pau Miró i T de Teatre al Romea

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

És la seva primera col·laboració, pe-
rò el resultat podria indicar perfec-
tament que el treball entre l’autor i 
director Pau Miró i la companyia T 
de Teatre tenia bastants quilòmetres 
previs. Dones com jo sedueix al Romea 
amb una comèdia generacional, de 
dones que ja han deixat enrere els 40, 
i que no es troben precisament en la 
plenitud. Més aviat al contrari.
 Tot es produeix en un desordenat 
despatx del Raval on una d’elles (Àga-
ta Roca, una arquitecta que ha per-
dut el fil existencial) s’ha anat a refu-
giar després d’abandonar la seva fa-
mília. Només vol menjar pizzes i que 
no la molestin. Hi van, a rescatar-la, 

les seves amigues: la biòloga que es 
guanya la vida de cobradora en un 
peatge (Mamen Duch), una professo-
ra a qui acaben d’acomiadar (Carme 
Pla) i l’arqueòloga que neteja cases 
per guanyar-se el pa  (Marta Pérez).
 El retrat no pot resultar més fosc, 
amb quatre dones costa avall en el 
terreny professional i el personal. No-
més la biòloga sembla haver trobat 
l’home de la seva vida en un conduc-
tor, de nacionalitat ucraïnesa, que la 
va acariciar amb tendresa a l’abonar 
el peatge. L’amor es pot moure per ca-
mins tortuosos insondables.
 Miró escriu amb facilitat els dià-
legs d’una comèdia negra, sí, però 
que persegueix el feedback del som-
riure. Encara que el panorama que 

es presenta en escena no és per tren-
car-se de riure. Però ja va bé referir-se 
a aquests temps de foscor de forma 
poc explícita. Miró tampoc evita una 
posada en escena pròpia d’una sitcom 
televisva, un gènere que les seves in-
tèrprets dominen.

ACTRIUS SOLVENTS / Els personatges es-
tan dibuixats amb precisió, sense 
grans profunditats, en una peça que 
no enganya. És cert que Miró tenia la 
intenció d’acabar la seva trilogia ge-
neracional, després d’Els jugadors i Un 
refugi indie, amb dones madures. Però 
és un fet ben sabut que les platees 
s’omplen de dones, no tan desespera-
des amb tota seguretat, d’edat simi-
lar a les Dones com jo.

 Què millor que fer-ho, a més, amb 
quatre actrius tan solvents com les 
T de Teatre. Fa dues dècades que es 
guanyen el públic i tornen a repetir. 
Miró, a més, és generós amb els seus 
desorientats personatges, sense tros-
sejar-los a l’estil de Woody Allen a Blue 

Jasmine, i defuig caricatures que anul-
lin qualsevol empatia. I per tancar 
es guarda la carta guanyadora amb 
una coreografia de la imbatible Last 
dance, de Donna Summer, que pro-
voca l’aplaudiment de l’espectador 
més gèlid. H

33 Marta Pérez, Mamen Duch, Carme Pla i Àgata Roca, a ‘Dones com jo’.
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m’ha intrigat i m’acosta a ell: la se-
va espiritualitat. 

–Tampoc se sent còmode quan 
l’anomenen artista. 
–La paraula em va gran, sembla que 
t’inflin i al capdavall som gent com 
la resta però amb una sensibilitat 
diferent. El que m’agradaria és ser 
pintura, encara que pugui semblar 
pretensiós. ¿Què és ser pintura? Vol 
dir poder quedar-se dins del color, 
fins i tot dins la forma.

NATÀLIA FARRÉ
SABADELL

És un dels màxims exponents de 
l’abstracció lírica a Catalunya, 
amb una llarga i coherent carrera 
que va iniciar de la mà d’Anglada 
Camarasa. I encara que en la seva vi-
da s’ha dedicat a altres feines, mai 
ha deixat la pintura, una necessitat 
vital per a Alfons Borrell (Barcelona, 
1931), que dimarts passat va rebre 
el reconeixement dels galeristes ca-
talans amb el premi GAC d’honor. 

–¿Un dia sense pintura és un dia 
perdut?
–Vaig a l’estudi cada dia, però no 
sempre pinto. No provoco un tre-
ball. S’ha de trobar la situació i 
l’ocasió necessàries. És com una 
malaltia, veus que et va pujant la fe-
bre i et prepares, però si no arriba, 
fas altres coses. S’han fet moltes re-
flexions estranyes sobre com arriba 
la inspiració. Tonteries. Ve per qual-
sevol circumstància que provoca 
una emoció. 

–¿El mouen les emocions? 
–La música, la pintura, la poesia... 
no són una cosa freda, necessiten 
involucrar-se amb la història, amb 
la vida, i depenen del temperament 
de cadascú. Jo tendeixo a estar ama-
gat dins meu. I la pintura és una 
manera de poder cridar, de poder 
parlar. És això. Les meves emoci-
ons, contingudes o no, les demos-
tro amb la pintura que faig, que 
no té un concepte filosòfic intel-
lectual sinó més aviat un aspecte 
emocional. 

«L’abstracció és una 
forma de suggerir 
sentiments,  
de suggerir el  
record més  
que la memòria»

–Un aspecte que plasma a partir del 
color i l’abstracció. 
–La visió que entra pel color és molt 
més poètica i subtil que la de la for-
ma. L’abstracció és una manera de 
suggerir sentiments, suggerir el re-
cord més que la memòria. La memò-
ria és el que veus i vols traslladar a 
un suport. És una novel·la. El record 
és més directe, és l’abraçada, l’oï-

da, la parla, l’olor. És més profund 
que veure les coses darrere d’una fi-
nestra. Si veiessis el mar i poguessis 
prescindir de l’horitzó i que l’aigua 
sigui salada, si poguessis eliminar 
tot això i fessis un esforç d’abstrac-
ció, i fins i tot si en lloc de mirar-ho 
des d’una finestra et poguessis ficar 
a dins i sortir blau, formaries part 
de la història. I l’abstracció és una 

33 Alfons Borrell posa amb una de les seves teles, la setmana passada, al seu estudi de Sabadell, on va cada dia. 
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«La pintura és una 
manera de poder cridar»
ALFONS BORRELL  Artista plàstic

manera de poder posar-te a dins de 
la pintura. 

–Malgrat el seu treball amb el color, 
no li agrada que el comparin amb 
Rothko. ¿Per què? 
–No tenim res a veure. La part mecà-
nica, física, de la seva obra no té res 
a veure amb la meva. Encara que hi 
ha una cosa en Rothko que sempre 

–Entenc que la pintura és una ne-
cessitat.
–És una necessitat més que no pas 
una exhibició i més que la preten-
sió de l’elit de l’artista. Encara que 
també m’agrada que s’adonin que 
existeixo. Ara, precisament quan 
pensava que era invisible, m’han 
donat aquest premi. Potser la cul-
pa és meva perquè he viscut mas-
sa amagat.

–¿Està content amb el reconeixe-
ment dels galeristes? 
–Estic content, molt, però també 
em faria il·lusió després de tants 
anys pintant i tantes obres realitza-
des, moltes d’inèdites, que un dia 
vingués el director d’un gran mu-
seu o d’una gran institució i em di-
gués: «Va vinga, farem una gran ex-
posició en què es veurà tota la te-
va obra des dels anys 50 fins avui». 
¡M’agradaria molt! Tinc la il·lusió de 
poder-ho fer... H


