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Escenari|s
Una conversa amb Carol López i Sergi Belbel, directors d’‘Homes’

Teatre Als anys noranta, Sergi Belbel va dirigir les actrius deTdeTeatre a ‘Homes’, amb gran èxit
en teatres de Barcelona,Madrid i BuenosAires. Ara, ambCarol López, actualitza aquesta obra sobre
els conceptes demasculinitat i feminitat i, amés, la converteixen en una comèdiamusical

Els homes no estan demoda
NURIA CUADRADO
Tots dos porten pantalons. Tots
dos són autors. Tots dos directors.
I tots dos s’han posat al capdavant
d’una tropa d’Homes. Ell, Sergi
Belbel, ho va fer fa 22 anys, amb
les T de Teatre. I ella, Carol Ló
pez, ho farà a partir de dimarts a
l’escenari del teatre Condal, amb
un nou repartiment. Però, dona
havia de ser, Lópezhadecidit filar
molt prim i convertir aquella co
mèdia en una musical amb parti
tures de Marc Parrot. I, home al
cap i a la fi, Belbel s’ha posat al seu
servei per donarli un cop de mà
amb els textos. “Jo soc molt mas
culina i el Sergi, molt femení”, diu
López en una temptativa de cop

baix als tòpics als quals planten
cara a Homes, un espectacle amb
aires de cabaret en el qual a través
d’escenes i cançons van disseccio
nant amb bisturí i sentit de l’hu
mor tot allò que fa diferents els
homes i les dones.

Com han canviat les relacions entre
homes i dones en aquestes dues dè
cades? Ha quedat obsolet el text?
CAROL LÓPEZ: No només han
canviat les relacions, sinó tambéel
tipusdemuntatgequevolíempre
sentar. Per això els textos origi
nals s’han fet vells.
SERGI BELBEL: En el primer

muntatge comptàvemambquatre
textos, que vam organitzar per

oferir una evolució de l’home: pri
mer, el jove, el masturbador, amb
Primavera, de Francesc Pereira;
després el d’uns trenta anys, a De
copes i en companyia, de Ferran
Verdés; l’homede laquarantena, a
Ramon, la peça que jo vaig escriu
re; i el de cinquanta, aAlopècia, de
Benet i Jornet. Era un esquema
molt simple, que Carol ha descar
tatper suat... Amés, llavors, les ac
trius de T de Teatre bàsicament
interpretaven personatges mas
culins, mentre que la Carol obliga
les actuals a un continu transves
tisme entre homes i dones.
C.L.: Van vestides d’home però

duen talons... Buscàvemuna certa
ambigüitat.

S.B.: La que hi ha en la nostra
societat, on s’han diluït els con
ceptes demasculinitat i feminitat.
C.L.: L’any 1994 no fèiem servir

mòbils, ni existia Tinder... Abans,
una dona sola era una soltera,
mentre que ara pot tenir fills o
aparellarse amb una altra dona
sense que la societat la condemni.
Així que no vam tenir més remei
que fer canvis en el muntatge.
Partim de la base que els homes
tenen por, perquè creuen que les
dones estan adquirint massa po
der. Tot ha canviat. Els rols estan
en crisi. I el mascle ibèric està en
perill d’extinció... encara que Do
nald Trump doni aquest perfil i
hagi guanyat les eleccions.

Sergi Belbel i
Carol López al
Museu del Disseny
de Barcelona
durant la xerrada
amb ‘Cultura/s’
FOTO: XAVIER CERVERA >
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S.B.: Vam pactar un leitmotiv:
ser home no està demoda.
C.L.: I ser dona sí que ho està.

Tot i que encara hem de guanyar
batalles com la del sou.
S.B.: Cada vegada més dones

accedeixen al poder i no totes co
pien comportaments masculins.
Potser sí queho faAngelaMerkel,
però no Ada Colau.
C.L.: Si Michelle Obama s’ha

gués presentat a les eleccions
americanes, hauria arrasat.
S.B.: Les diferències estan molt

acusades al món empresarial: les
dones tendeixen al pacte; i els ho
mes, al mano i disposo. Així que,
per llei, joobligariaqueenels con
sells d’administració hi hagués un
50% de dones.
C.L.: Carme Portaceli, que aca

ba d’accedir a la direcció del tea
tre Español de Madrid, està po
sant en pràctica la idea de paritat.

Esteu a favor de les polítiques d’i
gualtat?
C.L.: No m’agraden, però són ne
cessàries perquè, quan s’ha repar
tit el pastís, no s’ha pensat en la
dona. Encara que el millor seria
que les decisions sempre es pren
guessin en funció de la qualitat
dels projectes, els presenti un ho
me o una dona, algú que acaba
d’integrarse a la professió o un
dels seus membres històrics.

Tornem a ‘Homes’, què heu conser
vat del text original?
S.B.: Només queden l’esperit i

dues escenes i mitja. La resta ha
canviat. És nou.

I com heu treballat els nous textos?
C.L.: Ha estat molt fàcil...
S.B.: Encara que hàgim hagut

d’escriure lletres de cançons, que
és una cosamolt difícil.

Havíeu escrit cançons abans?
S.B.: Jo sí.PeraSóc lletja iEl temps
de Planck.
C.L.: Jo mai. I el que he fet ha

estat llançar idees, frases...
S.B.: I entreMarc Parrot i jo les

capgiràvem. De vegades el Marc
respectava els meus textos i d’al
tres, els canviava. I després, la Ca
rol, durant els assajos, els treballa
va a partir d’improvisacions amb
les actrius; igual que jo vaig fer en
el muntatge original.

C.L.: Si volíemunespectacle di
recte, fresc, eranecessari treballar
els textos des de la improvisació;
encara que, després, les impro
visacions s’hagin d’escriure.
S.B.: I que després les actrius

també se les hagin d’aprendre.

Per això has escollit actrius que et
permetin improvisar: Agnès Bus
quets i Mireia Portas, que procedei
xen de l’equip del programa ‘Polò
nia’ de TV3, amb Anna Barrachina,

Alba Florejachs i Glòria Sirvent.
C.L.:Heescollit actrius que sabes
sin improvisar i que poguessin
crear entre elles la mateixa com
plicitat que tenien lesTdeTeatre.
S.B.: Una de les coses que cada

vegada m’horroritzen més del
teatre és el temps que en els assa
jos dediquema repetir i repetir els
textos. Els anglesos assagenmolts
menys dies perquè els actors arri
ben amb el text après i una pro
posta d’interpretació.
C.L.: Ami aquesta part de la fei

na no emmolesta.
S.B.: A mi, sí; encara que m’a

grada molt dirigir. Però amb la
crisi, els actors han d’involucrar
se en molts projectes simultanis i
això ho complica tot.
C.L.: Sí, perquè qui ha de solu

cionar els problemes que genera
aquesta falta de temps és el direc
tor: donem el permís perquè s’ab
sentin i, després, hem d’aconse
guir quadrar l’agenda i els horaris.

Feu de professor?
C.L.: Femmés de psicòleg.
S.B.: De psicòleg, de professor,

de dictador de vegades...
C.L.: De pare, de mare, de ges

tor...

De dictador?
S.B.: De vegades és necessari, per
què durant els assajos hi ha un
moment en què tothomopina i al
gú hi ha de posar ordre.
C.L.: No pots permetre que tot

hom doni la seva opinió tota l’es

Autor, traductor i director,
Sergi Belbel (Terrassa, 1963)
va fer els seus primers pas
sos al teatre universitari. Al
llarg d’una carrera demés
de tres dècades ha escrit –i
moltes vegades estrenat–
més de vint textos (Carícies,
Després de la pluja,Morir...)
amés de dirigir èxits com
Dissabte, diumenge i dilluns
oAgost. Va ser director del
TNC entre el 2006 i el 2013.

Belbel

Autoraidirectora,Carol
López(Barcelona,1969)va
arribartardal teatreperò,
quanhivaarribar,vapicar
fort.Elsseusdosprimers
textosestrenats, totsdos
dirigitsperella,V.O.S. (2005,
alLliure) iGermanes (2008,
LaVillarroel)vanserfenò
mensdetaquilla.Tambéva
provarelsseusdotscoma
gestora,entreel2010iel2013,
alcapdavantdeLaVillarroel.

López

“Els rols estan en crisi;
i el mascle ibèric està
en perill d’extinció...
encara que Trump doni
aquest perfil”

Belbel i López,
tots dos amb una
sòlida trajectòria
als teatres,
comparteixen
autoria a ‘Homes’
FOTO: XAVIER CERVERA
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La nova
reencarnació
de Marc Parrot

Una manera
de fer dalt de
l’escenari

Sergi Belbel encara recorda
aquelles joves cinc actrius que
feiamolt poc que havien sortit
de l’Institut del Teatre, però que
ja havien aconseguit un primer
èxit ambPetits contesmisògins
(1991), i el van reclamar per
dirigirles aHomes. “Treballà
vemmolt de pressa, perquè elles,
pel seu compte, s’aprenien el
text i arribaven amb una propos
ta d’interpretació. Quan jo apa
reixia, només ens dedicàvem a
crear, a improvisar i a aixecar
l’espectacle. Elles eren una com
panyia i jo un director convidat”,
explica Belbel com va afrontar el
muntatge original amb les T de
Teatre, que llavors eren Carme
Pla,MamenDuch, Àgata Roca,
Míriam Iscla i Rosa Gàmiz, que
després se’n va anar i va cedir el
seu lloc aMarta Pérez. El 2008,
Iscla va deixar la companyia; i,
des d’aleshores, són quatre.
“Es van inventar unamanera

de fer sobre l’escenari”, apunta
Carol López. “Per necessitat i
per enginy”, accepta Belbel.
“Van ser les primeres i després
altra gent ha continuat per aquell
camí”, afegeix López, que apunta
com alguns dels seus trets distin
tius l’absència d’escenografies o
l’ús del cor: una de les actrius
explica una històriamentre que
la resta van puntuant les seves
paraules, repetintles, respo
nentles.
Belbel va repetir amb les T de

Teatre: va tornar a dirigirles a
15. També les han dirigit Javier
Daulte, David Plana, Alfredo
Sanzol, PauMiró i Ciro Zorzoli. I
el pròxim que ho farà serà Julio
Manrique, que firmaràE.V.A., el
muntatge que ja estan preparant
per estrenar al teatre Romea i
amb el qual celebraran els seus
25 anys. N.C.

A dalt, Marc
Parrot, que s’ha
encarregat de
posar música
a les cançons
d’‘Homes’
FOTO: DAVID RUANO

A baix, Anna
Barrachina,
Agnès Busquets,
Alba Florejachs,
Mireia Portas i
Glòria Sirvent,
les actrius que
protagonitzen
‘Homes’ al Condal
FOTO DAVID RUANO

Marc Parrot (1967) és unmúsic
ambmoltes vides. El 1998, es va
reencarnar en El Chaval de la
Peca després d’haver publicat
uns quants discos: alguns en
solitari i altres amb el seu primer
grup, Regreso a lasMinas. Però
quan, un parell d’anys després,
El Chaval de la Peca va tornar al
bagul dels records, Marc Parrot
va tornar a prendre la paraula
per publicar més discos, i per
obrir un estudi d’enregistrament
o convertirse en el creador de
moltes de les cançons de la ban
da sonora del Club Super3...
Ara, ambHomes torna a rein

ventarse gràcies a les sis can
çons que ha compost per a
aquesta comèdia musical. “Si
visqués a Londres o a París, el
cridarien per escriure musicals
tot el temps”, defensa els seus
dots Sergi Belbel, que abans
d’aquestHomes havia comentat
amb Parrot la possibilitat de
convertir un text del teatre clàs
sic enmusical. A estones, encara
hi pensen.
“El millor de les cançons que

ha escrit Parrot per aHomes
és que són superenganxoses,
quedes atrapat en les seves
melodies, una vegada les has
sentit ja no pots parar de taral∙le
jarles. I aquesta qualitat per
a unmusical és fonamental.
Parrot és molt crac”, defensa
també Carol López la tasca del
compositor.
Entre tots tres, han conjumi

nat “unmusical que té molt poc
de típic musical; és molt auster;
no hi ha plomes”, explica López,
que ha apostat per portarHomes
al terreny del cabaret: els
Homes de Belbel ja apuntaven
possibles, perquè el muntatge
tenia molts trets que l’acostaven
al cabaret literari. N.C.

tona. Joelsdicque si volendirigir,
que dirigeixin; però la seva pròpia
obra. Sempre hi ha d’haver una
mà que ho mogui tot. El director
ha d’escollir, separar el gra de la
palla. Ser autor és això: triar... una
paraula o una altra, una història o
una altra...
S.B.: Jocadavegada tincmésdi

luïda la distinció entre escriure i
dirigir. I si alguna cosa em fa mal
és nohaver dirigit alguns dels tex
tos que he escrit.

Últimament dirigeixes molts textos
aliens, precisament ara ‘La senyora
Florentina i el seu amor Homer’, de
Mercè Rodoreda, al TNC.
S.B.: Sí. Ara estic escrivint molt
poc. Però dirigir cada vegada em
fatiga més i no sé si és per l’edat o
pel signe dels temps que, per
exemple, fa impossible tenir una
companyia... I això fa que dirigir
no sigui fàcil.
C.L.: Jo escric i dirigeixo a la sa

la d’assaig.

Com definiríeu el sentit de l’humor
d’‘Homes’?
S.B.: Té un punt àcid, però també
és molt proper.
C.L.: No podem oblidar que es

tem fent unmusical, una comèdia
que es representa en una sala co
mercial, així que sabia que no po
driadeslliurarmed’alguns tòpics.
Però, segons Marc Parrot, ens hi
hemsabut enfrontardesde la sen
sibilitat.
S.B.: D’una manera molt ele

gant.
C.L.: Encara que podíem haver

caigut en la grolleria...
S.B.: ...però no ha passat.
C.L.:Crecque lesdones somca

paces de tirarnos pedres sobre la
nostra pròpia teulada, de riure’ns
de nosaltres. I, en canvi, no sé si
els homes saben ferho. El discurs
d’Homes ésmolt del segleXXI: si
gues dona, feminitza la societat...
I a això es dediquen. De mo

ment, des de l’escenari del Con
dal. I amb talons. |

Sergi Belbel / Carol López
Homes
TEATRE CONDAL. DEL 28 DE FEBRER AL 17 D’ABRIL


