
http://www.teatral.net/ca/noticies/17302/100-anys-de-teatre-catala-explicat-per-actrius-catalanes-del-segle--xx-

Secció: Teatro
26/10/2015

100 anys de teatre català explicat per Actrius
catalanes del segle XX

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

Avui (dilluns 25 d'octubre) s'inaugura al Palau Robert l'exposició-homenatge Actrius catalanes del
segle XX, un passeig per nombrosos records, moments viscuts i moments que cal conèixer, que
parlen de 100 anys del nostre teatre explicat per les actrius que l'han fer possible. Per arribar-hi,
Joaquim Nogueró i Joan Casas, comissaris de l'exposició, han consultat milers de fotografies i
documents del MAE (Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre. "Ha estat molt difícil
triar perquè totes no hi caben i totes són importants. Hem hagut de filar molt prim per escollir les
que, d'alguna manera, descriuen el segle", diuen. Van haver de tallar a partir de les nascudes l'any
1970 "que van viure una plenitud interpretativa encara al s. XX com ara les T de Teatre", encara
que hi ha fotografies o esments d'algunes nascudes més tard, però que acompanyen actrius més
grans. La mostra comprèn fotografies, cartells, entrevistes, frases destacades i audiovisuals. Està
situada a la segona planta del Palau i es podrà visitar fins al 27 de març.

Els que hi vulgueu anar avui a la inauguració (19.30 h), després de seguir el recorregut al que hi
seran presents el conseller de cultura, Ferran Mascarell, i la presidenta de la Diputació de
Barcelona i de l'Institut del Teatre, Mercè Conesa, podreu veure l'espectacle Les dones flors,
preparat expressament per a l'ocasió per alumnes de les diverses especialitats de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic (ESAD) de l'Institut del Teatre de Barcelona. Aquest muntatge és el
resultat d'un treball de creació fet a partir dels diversos enfocaments i reflexions que planteja
l'exposició Actrius catalanes del segle XX. Intervenen un elenc de 14 actrius, dues ballarines i
dues músiques, dirigides per Carles Salas.

Aquest matí, els dos comissaris ens han regalat un recorregut exprés per a la premsa durant el
qual ens han anat explicant els continguts i els motius que els han portat a fer la mostra: "Ha esta
una exposició complicada. Un cop s'apaguen els llums de l'escenari, queda ben poc. Les actrius
marxen als camerinos, n'hi ha que han desaparegut i no han tornat... Nosaltres hem volgut crear
un territori que les faci visibles i que ens les retorni a la memòria", diu Casas.

El viatge comença a una sala a la que li diuen Lluminós Calidoscopi. Mentre al fons es projecten
escenes de la pellícula Actrius,de ventura Pons, sobre l'obra de Benet i Jornet, del sostre pengen
nombroses fotografies i dibuixos d'actrius de tot el segle, damunts d'unes piràmides de vidre: "La
composició, amb els vidres, dóna una idea de multiplicitat. No hi són totes però les representen. El
teatre és un art efímer, la memòria desapareix quan sortim del teatre. Aquell moment, aquell
instant precís queda en una fotografia que és el que mostrem. N'hi ha al voltant de 70", explica
Nogueró.

Entrem a la sala Amb veu d'actriu, que també té tot un significat: "Les actrius han estat, al segle
passat, les grans absents a la premsa. Si es feien entrevistes, la major part es feien als directors o
actors. Els crítics tampoc en parlaven, més enllà d'un parrell d'adjectius. Hem volgut explicar-ho
entrevistant 12 actrius que hi surten expressament pensant en l'exposició." Les entrevistes (en
audiovisual) es poden veure projectades a la paret. Al davant van circulant diferents frases
pronunciades per les actrius en les entrevistes on han aparegut: "Ens ha costat molt trobar-les
però al final n'hi ha forces!"



Els seguim cap a la sala Personatges. El valor de la màscara, que recull nombroses fotografies de
diferents actrius interpretant un mateix personatge o un arquetip. "Pràcticament totes han passat
per rols shakespearians o personatges tràgics grecollatins. O del nostre teatre més proper:
Guimerà, Lorca o la Doña Inés, interpretada per Mary Sampere i Lloll Bertran."

Un segle amb 10 imatges és una sala on, amb 10 fotografies, tenim un resum del teatre del segle
XX, fetes també per fotògrafs especialistes de diferents èpoques. "Ha estat el més difícil de tot!,
s'exclamen. I és que ha de costar molt prendre la decisió "i encara ens ha costat més al vestíbul,
on només n'hem posat cinc!", apunta Nogueró. Les 10 actrius són Margarida Xirgu a Barcelona;
Elena Jordi, Maria Vila, Petita Ferrandis, la Xirgu ja a Uruguay fent un Lorca; Maria Tubau, una
fotografia de "les actrius treballant per la República", on les veiem fent mitja; una fotografia del
Grec del 76; una altra dels 80, la Rosa Maria Sardà i les T de Teatre, representant els 90.

El Magatzem d'illusions és una sala on hi ha 12 espectaculars cartells d'obres de teatre
representatives del segle XX. A la mateixa sala veiem fotografies d'una mateixa actriu en diversos
personatges contundents com ara fent el pallasso, un musical... "fent tots els papers de l'Auca!"
També hi ha articles on es parla de la importància del teatre amateur, el magatzem dels teatres, la
tramoia...

Premsades en paraules són dues parets entre sales, on hi ha una part de les escasses crítiques
que parlen d'actrius (afortunadament no hi han cabut totes). Aquí, Joan Casas insisteix: "És molt
difícil trobar crítiques on es parli de les actrius. Jo mateix he estat crític i ho sé." En aquest moment
li hem preguntat si aquest era el motiu de fer una exposició només de dones: "No és l'únic però he
de confessar que, des d'un crític que ja no ho és... per a mi són millor intèrprets que els homes! ha
dit, entre fluixet i amb seguretat.-

El recorregut s'acaba. Hem arribat a la última sala, que anomenen Flash back. Us la deixem
descobrir, perquè no estava acabada de muntar. Hem vist un teatrí d'aquells tan bonics de cartró i,
sobretot i aquí ens hem quedat bocabadats i bocabadades i fins i tot l'hem vist dos cops- en una
de les parets es projecta un audiovisual amb imatges cedides per les seccions dramàtiques de
Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola. És una desfilada de les nostres actrius en un viatge
per diferents edats i muntatges que ens estimulen el record. Una meravella!

A la sortida o a l'entrada- encara podreu badar amb la installació Camerino, realitzada per Laura
Clos "Closca", graduada en escenografia per l'ESAD. Mostra cinc camerinos o tocadors- i va
guanyar el concurs de projectes convocat per l'IT i adreçat als graduats d'escenografia. És aquell
espai íntim, on les actrius es preparen o reposen. Un lloc sense públic ni focus només per a elles.

ACTIVITATS PARALLELES

Durant els sis mesos que durarà l'exposició, l'Institut del Teatre de Barcelona oferirà un seguit
d'activitats paralleles a càrrec de diferents docents, graduats i alumnes de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic (ESAD) del centre. Les activitats es presenten en tres formats: Dilluns de Teatre,
representacions d'espectacles sorgits d'assignatures impartides a l'ESAD; Dijous de Tertúlia, amb
taules rodones i conferències al voltant de diversos temes lligats amb l'exposició organitzades per
l'IT i l'Institut Català de les Dones ; i Dissabtes de Taller, amb sessions pràctiques, a càrrec de
professors de l'ESAD, dirigides a públic infantil, adult i familiar.

En trobareu informació detallada a:
http://www.institutdelteatre.cat/ca/pl247/actualitat/agenda/id213/activitats-de-l-exposicio-actrius-catalanes-del-segle-xx.htm


