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'Nuestras mujeres', l'èxit del francès Eric Assous,
al Teatre Condal

Títol: Europa Espanya Català

És sabut que les dones, quan ens trobem, parlem de les nostres coses, que varien segons l'edat:
pot ser de nois, de modes, decoració, xafarderies, critiquem els marits... Més endavant, surt allò
del sinó fos, les fotos dels néts o el taller de cant coral. Parlem amb tota naturalitat de qualsevol
cosa, de política, de teatre, de cinema, de futbol... Quan es troben els homes, no solen parlar de la
seva vida íntima. Poden parlar de feina, de futbol, de política... fins i tot dels Reis Visigots! Però el
que és de casa, queda a casa. Bé, tot això té excepcions com és natural, però a l'autor francès
Eric Assous li deuria barrinar pel cap quan va escriure Nos femmes, encara en cartell a París,
protagonitzada per Jean Reno, Richard Berry i Patrick Braoudé. No cal que hi aneu: tenim a casa,
al Teatre Condal, la versió espanyola dirigida per Gabriel Olivares i interpretada per Gabino Diego,
Antonio Garrido i Antonio Hortelano. Es diu Nuestras mujeres i es pot veure del 4 al 22 de maig.
És coproducció de Pentación Espectáculos i Focus i es va estrenar fa un any amb un èxit total. I
no han parat: "Ara mateix tenim tot l'any ple fins al desembre!", diuen.

Nuestras mujeres explica la trobada, a temps real, de tres homes, tres amics de fa més de 20
anys, un dia que ja tenen per costum fer una partideta de pòquer a la casa d'un d'ells, en Max.
Aquí comença la creació de Olivares: "L'original és una comèdia de Boulevard molt típica francesa
i l'acció passa al saló. Jo he preferit posar-los a la cuina, perquè ningú pensi que hi ha tres paios
rajant de les seves dones i, de tant en tant, s'aixequen per servir-se una copa", ha explicat.

Bé, doncs dos dels amics són a la cuina esperant el tercer, que es triga més del compte. Finalment
arriba i els fa una confessió: acaba de matar la dona. No descobrim res, és el que passa just a
l'inici: "El fet que hagi matat la dona és el detonant que farà que parlin de moltes coses, que ens
dirigeixen a investigar com és o serà l'home del s. XXI. Parlen de temes universals com ara el que
és just i el que no, què és la justícia, què és l'amistat... I de les seves dones, que no surten en cap
moment però planegen tota l'estona per l'escenari", exposa Antonio Garrido, que interpreta el Max,
l'amfitrió.

Sobretot cal advertir que de cap manera es pretén parlar de la violència de gènere. És l'excusa de
l'autor per fer-los parlar de intimitats: "És un tema molt dur per fer que, amb el desconcert, es vagin
despullant o es mostrin com són de debò. Els homes no parlen d'intimitats. Si això ja és així a la
vida, encara ho és més al teatre, no es fan obres amb tres homes explicant-se els pensaments. És
un text molt especial, escrit per un dels millors dramaturgs francesos del moment, que amaga un
munt de conflictes morals i fa que el públic es posicioni. I l'atrapa, perquè és ple de girs
sorprenents i intelligents. Quan estàs en un tema, un gir total et porta a un altre lloc." Posen
l'exemple de Burundanga, que tot i parlar de la ETA, ningú diu que parlin de la Eta sinó del
conflicte entre els personatges: "Ja fa quatre anys que s'està fent i agrada molt." Felicitats, Jordis!

UN MISTERI...

Gabino Diego és el més conegut per al públic de Barcelona, ja ha vingut moltes vegades "i sempre
estic content de tornar-hi." Ens parla de Paul: "Em vaig enamorar del personatge! És peleón, té
humor... i molts matisos que no estic acostumat a interpretar. I també de la funció, eh! Té molts
girs, no para de sorprendre... En Paul és un reumatòleg que té mal d'esquena..." I aquí s'atura.

Antonio Hortelano és el presumpte assassí, en Simón i hi afegeix ben poc: "Acaben coneixent-se
molt més a ells mateixos després d'aquella nit..." Garrido diu que "la gent, quan surt del teatre, diu



Com he rigut! Però Déu n'hi do el que m'han explicat! Perquè no és gens banal, s'expliquen coses
molt serioses de la millor manera per arribar a la gent: fent riure." Confessen, però, que l'obra és
"com la metàfora de la partida de cartes que no juguen. Hi ha el trampós, el que amaga cartes..."

LES DONES VAN MÉS AL TEATRE

Malgrat alguns puguin pensar que és una obra per a homes, no ha canviat res del que és habitual:
"Generalment són les dones les que porten els homes al teatre! Hi van en grup, soles, hi porten
amics... A elles els agrada que els expliquin històries. I quan una no els agrada, fracassa! Durant
el procés de creació una vegada vam assajar com si fóssim dones. I també funcionava!" No vol dir,
però, que no hi vagin homes. Diu que en general surt tothom content, amb ganes de parlar i sense
fer al·lusions a la violència de gènere.

El decorat és una cuina blanca, asèptica, amb algun toc de vermell "com els agrada als francesos.
És la cuina d'algú que no cuina gaire. Però és important, hi ha moments que té caràcter de quart
personatge..."

Renoi, fins i tot la cuina és un misteri!


