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Helena Miquel ha fet gairebé de 
tot. Ha estat periodista i és la 
meitat del duet pop Delafé y las 
Flores Azules. Lidera un altre 
projecte musical, Élena, i ha 
participat en diverses 
pel·lícules, l’última de les quals 
és No habrá paz para los 

malvados (sis Goyas del 2012). 
Li faltava debutar en un teatre, 
cosa que succeirà aquesta 
setmana amb Coaching, al 
Tantarantana, una comèdia 
d’Ángel Amazares ambientada 
en les primàries d’un partit, amb 
els assessors personals dels 
polítics en primer pla. 

Miquel és la Marta, la coach 
del president, que aspira a la 
reelecció, i té clar que sí, tot i 
haver fet de tot, això de coach no 

és per a la seva vida fora 
dels escenaris. El 

responsable que la cantant 
formi part del repartiment és el 
mateix Amazares, amb qui va 
coincidir al curtmetratge El 

crimen desorganizado. 
Aleshores acabava d’escriure 

l’obra i va tenir clar que tant ella 
com Carles Arquimbau havien 
de ser-hi. I no ha desaprofitat el 
seu vessant de cantant: en un 
moment de la funció, quan la 
Marta necessita engrescar el 

seu candidat, li cantarà una 
cançó: I ara què.

Les obres polítiques tornen a 
estar de moda. En els últims 
anys han recollit, fins i tot, èxits. 
Parlem de Desclassificats, de 
Pere Riera, i de Pàtria, de Jordi 
Casanovas. Amazares, aquí, 
juga amb la comèdia i no ha 
volgut identificacions 
partidàries. En cap moment, a 
Coaching es parla d’ideologia, 
sinó d’una cosa més profunda, 
del discurs, de com es 
construeix la imatge dels 
polítics. Amazares tenia al cap 
films com Frost/Nixon o Els idus 

de març, però ha preferit fer una 
cosa més mediterrània, amb ell 
mateix fent de presentador de 
reality esdevingut moderador 
d’un debat entre candidats una 
mica extrem, on el públic 

decideix què fan els polítics. 
Lolo Herrero (Àngel) és el 
contrincant de Miquel, el coach 
de la candidata aspirant, i deixa 
clar que l’obra mostra el grau de 
manipulació de la política. Vaja, 
sobre com ens ensarronen. 

Amazares, de fet, volia 
respondre una pregunta: “Per 
què els polítics estan tan lluny 
de nosaltres?”. Ell mateix fa 
classes sobre com parlar en 
públic i ha vist polítics –com els 
de la seva obra– que “fan servir 
recursos teatrals per no dir res”, 
indica. I més, afegeix Miquel, 
quan sembla que els polítics 
necessiten assessors per a tot i 
ja no saben, per ells mateixos, 
què passa al carrer.

‘Coaching’ estarà en cartell al 

Tantarantana fins al 2 de març.

Amb el suport de Codorníu
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Així ens ensarronen
Helena Miquel debuta en el teatre amb ‘Coaching’, una comèdia  

sobre qui mou els fils dels polítics. Per Andreu Gomila

Amazares ha vist 
polítics que fan 
servir recursos 
teatrals per no 
dir res


