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Lluís Jutglar, Peyu, a l’inici de 
l’espectacle al Capitol. PERE VIRGILI

‘iTime’, un viatge 
en el temps  

amb l’humor  
d’en Peyu 

Tot i que el seu pare l’hagi confós a 
les fotografies promocionals amb 
Miguel Bosé, és a Steve Jobs a qui pa-
rodia en Peyu en el seu pròxim es-
pectacle, que aterra al Club Capitol 
de Barcelona per fer-hi una llarga 
temporada cada cap de setmana. 
Una de les presentacions del geni 
creador d’Apple li serveix d’excusa 
argumental per a iTime: s’anuncia 
l’existència d’una aplicació revolu-
cionària que permet viatjar en el 
temps. “La gent gran potser no pilla 
que és Steve Jobs, però sí que ha anat 
a presentacions de Tupperware”, 
defensa l’actor.  

Habitual de programes de ràdio 
i televisió que li han fet guanyar una 
popularitat de la qual també treu 
profit a l’espectacle (Frikandó ma-
tiner, Versió RAC1, APM), dalt de 
l’escenari no optarà pel rol de “mo-
nologuista amb tamboret” –“M’hi 
sento incòmode, em sembla que 
carrego la gent”, diu–, sinó pel d’ac-
tor de teatre. “És més atractiu in-
terpretar diferents personatges per 
explicar una història. Esclar que hi 
ha el meu humor costumista, per-
sonatges com la tieta pesada que 
tots tenim, parlo de coses que ens 
afecten a tots –explica–. Però tam-
bé hi ha crítica política i espero que 
la gent es qüestioni per què passen 
tantes coses en tan poc temps”. Jo-
an Roura torna a ser coautor i direc-
tor del muntatge, després d’haver 
col·laborat en Planeta i-Neptú.  

A iTime tot li surt al revés, a l’hu-
morista reciclat en presentador, que 
té diverses pantalles a l’escenari on 
es projecten imatges i altres perso-
natges (hi apareixen virtualment 
Ernest Villegas i Anna Bertran, que 
apareixen en diferents èpoques). 
“Juguem al clown –diu en Peyu–. 
Vull descol·locar l’espectador que 
em coneix de la ràdio, però tampoc 
no vull que em prenguin gaire seri-
osament. No espero el Butaca”.e
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‘Només són dones’, però quines dones!

cia. La meitat del país no ha pogut 
enterrar els seus morts, quan és un 
acte de dignitat a l’ésser humà”, diu 
Carme Portaceli. Ella és la directo-
ra que ha convertit el text de Do-
mingo en un muntatge d’alt vol po-
ètic gràcies a la dansa de Sol Picó i la 
música de Maika Makovski, que am-
plifiquen les paraules que pronun-
cia una sola actriu, Míriam Iscla.  

Només són dones, que enceta la 
temporada a la Sala Petita del Tea-
tre Nacional des d’avui i fins al 8 de 
novembre, barreja els tres llenguat-
ges i les projeccions “per arribar al 
cor d’aquestes històries de dones 
que van lluitar per la democràcia 
però que encara no surten als llibres 
d’història”, apunta Portaceli. “Jo 
sóc l’esperit de totes les dones”, des-
criu Picó, un paper –compartit amb 

Xaro Campo– que recordarà aquell 
memorable El ball que va dirigir 
Sergi Belbel i va compartir amb An-
na Lizaran i Francesca Piñón. Míri-
am Iscla assegura que aquest “triò-
leg” mostra “diferents maneres 
d’explicar moltes dones, perquè 
dins de cadascuna hi ha por, reivin-
dicació, creença, intel·lectualitat, 
política... I tot i ser molt poètic, no 
deixa de ser molt veritat”. Maika 
Makovski posa guitarra, piano i veu 
a unes composicions originals 
“molt humanes, molt sentides”, diu, 
per a un espectacle que viatjarà a 
Madrid i París i farà gira per Catalu-
nya. “No és un espectacle guerraci-
vilista. Explica coses que han passat 
aquí o a l’Argentina. No és veritat 
que les dones no facin la guerra i fa-
cin el brou”, diu Domingo.e

Sol Picó, Míriam Iscla i Maika Makovski donen veu a dones dels anys 30. ALBERT ARMENGOL

Sol Picó, Míriam Iscla i Maika Makovski uneixen ball, veu i música al TNC

ARTS ESCÈNIQUES

“Sempre em pregunten per què es-
cric sobre dones –diu d’entrada l’es-
criptora Carmen Domingo–: doncs 
perquè tothom escriu d’homes i al-
gú s’ha de preocupar d’elles”, es res-
pon. “Fins i tot l’aparell repressor 
del franquisme ens va menystenir. 
Les dones no entraven a les presons, 
així no comptaven com a dones im-
plicades en els drets democràtics. I 
si hi entraven era per putes i xorices, 
no per militar a la UGT. Les agafa-
ven a grapats i se les carregaven 
igual”, explica. Ella s’ha proposat 
rescatar de l’oblit aquestes dones 
que, efectivament, van patir la re-
pressió franquista i van acabar a la 
presó, on algunes van trobar la 
mort. I ho ha fet amb el seu primer 
text teatral, Només són dones, a tra-
vés de cinc monòlegs: tres estan ba-
sats en personatges reals però ficci-
onats per convertir-los en prototips 
de víctimes polítiques, i els altres 
dos són totalment inventats. “No fa 
falta tirar de les més conegudes, 
com Dolores Ibárruri, perquè em 
diguin demagoga”, afirma l’autora.  

Les seves dones són heroïnes 
anònimes dels anys 30: una és una 
catòlica que va ser afusellada a cau-
sa del seu marit, una altra una polí-
tica compromesa i conscient que la 
seva lluita per la democràcia podia 
tenir conseqüències fatals, i la ter-
cera és una noia impetuosa de 17 
anys. Les altres dues pertanyen a 
generacions següents: una nena de 
la guerra enviada a Rússia i una né-
ta que espera recuperar els ossos de 
l’àvia extraviats en qualsevol cune-
ta. “Som un país que no ha fet justí-
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Claudio Tolcachir: l’argentí 
que ha deixat de parlar 

agraden els reptes: “Pel lloc que ocu-
pa Timbre 4 –afegeix–, et compro-
met al risc, fa que t’hi hagis de jugar 
alguna cosa quan et poses a treba-
llar”. Aquí comparteix autoria i di-
recció amb dos col·laboradors, Lau-
taro Perotti i Melisa Hermida.  

Dinamo és un espectacle que 
aborda de nou la comunicació, la so-
litud i la reivindicació de la singu-
laritat, temes recurrents en el seu 
teatre, però ho fa a través de tres do-
nes que viuen en una caravana i que 
la major part del temps no s’adonen 
que estan juntes. “Són tres soledats 
paral·leles. Estan a prop però no po-
den utilitzar-se”, diu l’autor, que ha 
viatjat a Catalunya per a l’estrena al 
festival Temporada Alta de l’espec-
tacle, divendres i dissabte, després 
de passar per Milà i Avinyó. “El pú-
blic és com algú que espia el veí i ha 
de completar la informació que veu, 
imaginar com viuen i com són”, ex-
plica Tolcachir. Després d’un any de 
creació col·lectiva van acabar tro-

bant els tres personatges: una exte-
nista que torna a la competició als 
50 anys, una roquera rebel que bus-
ca incessantment la intensitat i una 
immigrant d’un país inventat que 
viu amagada a la casa, una rulot que 
té un significat pràctic, metafòric i 
poètic. “És commovedor veure que 
es poden comunicar sense parlar-
se. Però no hi ha un final feliç. Sim-
plement, és gent diferent que accep-
ta que existeixen els altres i poden 
acompanyar-se”, diu Tolcachir.e

Dinamo és una rulot on viuen tres dones que es 
comuniquen només amb el gest. TIMBRE4

Claudio Tolcachir és un dels noms 
de la dramatúrgia argentina que van 
entrar al país rere l’estela del pare 
Daniel Veronese i es va guanyar un 
lloc propi al panorama català, a més 
del dret a tornar sempre que tingui 
nova estrena. Fins i tot la seva com-
panyia, Timbre 4, exerceix d’amfi-
triona del festival Temporada Alta 
a Buenos Aires. Qui hagi seguit la se-
va trajectòria i vist espectacles com 
La omisión de la familia Coleman, El 
viento en un violín o Emilia –retrats 
de famílies disfuncionals al límit de 
l’atac de nervis– se sorprendrà de la 
premissa amb què Tolcachir va en-
carar el nou espectacle: fer una obra 
que no tingui text. “És difícil per a un 
autor confiar només en el cos, les ac-
cions, la poesia”, reconeix, assumint 
com a veritat el tòpic de verborreics 
que acompanya els argentins. Però li 
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Memòria  
“No és veritat 
que les dones 
no facin la 
guerra i facin 
el brou”, diu 
Domingo

Risc 
“És difícil 
confiar només 
en el cos, les 
accions, la 
poesia”, diu 


