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The Mamzelles es recicla 
3La companyia concep la seva primera obra, ‘F.A.M.Y.L.I.A’, en què no actua
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D
esprés de debutar com a 
trio musical –tenen dos 
discos al mercat: Que se 
desnude otra i Tòtem– i do-

nar-se a conèixer al gran públic amb 
l’anunci Envàs, on vas?, Paula Malia, 
Bàrbara Mestanza i Paula Ribó es 
van reciclar elles mateixes com a 
The Mamzelles Teatre. Formades en 
art dramàtic, a més de cantants, van 
pujar a escena amb tres peces d’Àlex 
Mañas (My sweet country, The experi-
ment i Orgia) i ara fan un nou gir a la 
seva carrera amb la creació del seu 
primer espectacle: F.A.M.Y.L.I.A., per 
al qual han preferit baixar de l’esce-
nari. El muntatge, que va néixer a la 
Sala Atrium (Cicle Atrium Lab), es 
representa a La Seca Espai Brossa 
fins al 8 de novembre. 
 Ribó firma el text; Mestanza, la 
direcció, i Malia, la direcció musical 
d’una obra que retrata el seu «punt 
de vista friqui» sobre la família. La 
companyia va voler furgar en els 
rols socials i, en especial, en el que 
ha aconseguit, o encara no, la dona 
en aquest segle XXI. 
 Mestanza es va proposar «l’ex-

periment» de donar els papers de 
cinc dones de diferents generacions 
a un elenc masculí perquè així tra-
guessin «la seva part femenina sen-
se transvestismes, fingiments, ni 
esperpent». «Volia explicar una re-

tica a la dona, ens riem de nosaltres 
mateixes, de les nostres contradic-
cions, del vull i no puc; del que aspi-
ràvem a ser i hem acabat sent. Con-
frontem la dona contra la mateixa 
dona, no contra el món», argumen-
ta Mestanza. 
 L’humor i la música (entre el re-
pertori firmat per The Mamzelles 
s’hi cola una cançó de Rocío Jurado, 
de qui el trio és fan) acompanyen la 
història d’una jove autora –inter-
pretada per l’única actriu, Termes– 
a qui encarreguen un projecte tea-
tral sobre les relacions de família. 
Per fer-ho se submergeix de cap en 
la seva família, marcada per l’absèn-
cia de la figura paterna que va afec-
tar la seva infància. Va créixer en 
una tribu de dones.
 
NINGÚ ÉS PERFECTE /  Els records, desit-
jos i malsons treuen el cap i amb ells 
les preguntes que la jove companyia 
llança a la platea perquè cadascú 
respongui. «Quan una dona com-
pleix amb la norma típica de casar-
se i tenir fills per arribar a ser feliç i 
després no funciona, ¿què passa lla-
vors? ¿Té sentit avui el nucli famili-
ar? ¿Cal fugir dels arquetips, de les 
normes arcaiques i replantejar les 
bases de la societat? ¿I si una dona 
s’enamora però no té bones referèn-
cies de la vida en parella, com ha 
d’afrontar la relació?», es planteja la 
companyia. 
 L’obra, avança Mestanza, no dei-
xa que els personatges caiguin en 
els somnis trencats. S’agafa a l’ac-
ceptació, al ningú és perfecte. I en-
cara menys la parentela. «Cal deixar 
de buscar la perfecció», conclou. H 

ESTRENA A LA SECA ESPAI BROSSA

33 Els actors de ‘F.A.M.Y.L.I.A.’, espectacle creat per The Mamzelles.

alitat femenina des de cossos mas-
culins», explica. 
 Amb els seus cossos d’home expo-
sats (apareixen en calçotets blancs), 
els actors es fiquen en la pell d’un 
clan integrat per una mare i les se-

ves dues filles 
(el pare va fu-
gir) ,  la  tia i 
l ’àvia. Enric 
Auquert, Gui-
llem  Gefaell, 
David Menén-
dez, Eric Bal-
bàs i Edu Tu-
dela defensen 
els personat-
ges, amb Me-
ritxell Termes. 
«Els vaig dema-
nar als intèr-
prets que pen-
sessin en les 
seves pròpies 
referències fe-
menines: ma-
res, àvies, ties, 
a l’hora d’abor-
dar els perso-
natges», afe-

geix. 
 La peça, amb el suggeridor sub-
títol Follamos Amando Mucho y Luego 
Intentamos Arreglarlo, aborda «sense 
complexos ni retrets» l’etiqueta de 
família que penja en la societat ac-
tual. «D’alguna manera és una crí-


