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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Del nou espectacle de T de Te-
atre es poden dir dues coses
inqüestionablement bones. La
primera, de fet, gairebé no cal
ni dir-la, perquè és ben sabu-
da per tots i totes vosaltres:
aquestes noies són unes actrius
de primera que saben modu-
lar a la perfecció tant la química
que existeix entre elles com la
que estableixen amb un públic
que es rendeix als seus peus de
manera gairebé incondicional.
La segona cosa bona és que T
de Teatre continuen decidides a
continuar confeccionant els seus
espectacles mà a mà amb el bo i
millor dels nostres dramaturgs.
I en aquest sentit, qui pot negar
que Pau Miró és un dels millors?
I precisament per això mateix
sap més greu que la suma de
talents es conformi amb uns re-
sultats tan convencionalment
agradables com els que ofereix
aquest muntatge que apunta
moltes possibilitats ben estimu-
lants, però s’acaba quedant a les
portes de la majoria d’aquestes.

Fixem-nos en les dues obres an-
teriors de T de Teatre, les seves
dues col·laboracions amb Alfre-
do Sanzol. La primera, ‘Delica-
des’, va suposar un molt positiu
i renovador salt endavant en
la trajectòria de la companyia.
Però la segona, la fallida ‘Aven-
tura’, no va acabar d’assolir ni
l’èxit artístic ni la repercussió
comercial a què està acostuma-
da la companyia. I potser per
això mateix el seu següent pas
ha sigut presentar-se davant
l’espectador amb una propos-
ta que, d’una banda, té molt
de retrobament amb la imatge
primigènia i més estandardit-
zada de T de Teatre. Però que,
d’altra banda, no vol renun-
ciar tampoc a tenir quelcom
de retrat generacional amarg
protagonitzat per una colla de
dones que, si féssim cas de les
definicions tòpiques, podríem
qualificar d’una colla de perde-
dores. Això, mentre el mateix
autor del text juga també a
escriure una digna obra d’en-
càrrec (cosa gens criticable),
però presentant-la alhora com
si formés part d’una ambicio-

sa trilogia construïda al voltant
de diferents generacions (cosa
que potser li va una mica gran,
al text). Com a resultat d’aques-
ta mena de pacte creatiu, aca-
ba resultant a l’escenari un es-
pectacle que es va desinflant

a mesura que les expectatives
argumentals obertes queden
reduïdes a una certa banalitat
(cas de la subtrama delictiva)
o resten relegades després al
més miserable oblit (cas de la
suggestiva història sobre els

secrets i la infelicitat atreso-
rats en altres temps per l’anti-
ga propietària de la casa on té
lloc l’acció de l’obra). I aquests
oblits, ni l’alegrement patèti-
ca coreografia final te’ls pot fer
oblidar. Teatre Romea.
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Les actrius que formen la companyia T de Teatre.


