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‘La dona exerceix un paper no  
protagonista a la nostra societat’

Raquel Loscos Directora de teatre i dramaturgaE NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Parli’m de Vagas y Maleantas 
que arriba dissabte al Morell. 
- És un cabaret amb quatre coris-
tes de quatre dècades diferents 
que han de fer un concert i estan 
esperant la solista que no apareix 
i aleshores cadascuna explica la 
seva història, que com es veurà 
tenen un punt en comú. 

 
- És una peça de teatre amb ac-
tuacions musicals. 
- Són actrius de text, que és molt 
important en l’obra, però hi ha 
moltes cançons i interacció amb 
el públic. 

 
- Però també és una comèdia. 
- Vagas y Maleantas té diferents 
capes. Una de les principals era 
que fos una obra divertida on po-
der interpretar cançons de dife-
rents èpoques. Una altra és la 
motivació de parlar del paper de 
la dona com a corista; sempre un 
pas per darrere, mai protagonis-
ta, però sempre vigilant que tot 
surti bé.  

 
- Quines inquietuds van sorgir 
mentre escrivia l’obra? 
- L’origen del projecte és l’interès 
de les actrius per conèixer el món 
de les dones del passat, les seves 
mares i àvies. Hem investigat qui-
na música s’escoltava en altres 
èpoques. Es va donar un joc molt 

interessant entre la música dels 
EUA i la d’aquí. 

 
- Aleshores, hi ha diferents es-
tils de cançons. 
- Volíem fer una obra amb un am-
pli ventall musical. Per això vam 

posar quatre coristes de quatre 
dècades. Hi ha cançons molt dis-
pars com funk dels 80, cuplets 
dels 30, algunes de l’estil de Con-
cha Velasco i algunes pròpies 
com un tango i l’himne de Vagas 
y Maleantas. 

Raquel Loscos 
(Barcelona, 1983) és 
llicenciada en art dra-
màtic al Col·legi de Te-
atre de Barcelona i lli-
cenciada en Comuni-
cació Audiovisual per 
la UAB. És l’autora i di-
rectora de l’obra Va-
gas y Maleantas, una 
comèdia d’estil caba-
ret que combina tea-
tre i música de la mà 
de quatre coristes 
d’èpoques diferents i 
una pianista. Aquest 
dissabte, a les 21 h, al 
Teatre-Auditori del 
Morell acollirà aques-
ta obra en plena gira.

Perfil 

- Qui són les protagonistes de 
Vagas y Maleantas? 
- Són dones que tenen una edat 
semblant i han viscut una histò-
ria similar, en què sent coristes, 
a l’hora de fer el salt per ser so-
listes, els passa una tragèdia al 
club Café Maravilla. La Cora de 
la dècada dels 30, la Coral dels 
50, la Corina dels 80 i la Corette 
dels 90. Com que no arriben mai 
a ser solistes tot i compartir l’es-
til de vida nocturn, no se les con-
sidera artistes i són jutjades com 
a ‘vagas y maleantas’. 

 
- Quin és el missatge de l’obra? 
- Clarament, l’obra reflexiona 
sobre el paper de la dona en el 
món, el nostre país i societat. 
Sempre està un pas per darrere 
del focus i l’acció important, 
fent que tot vagi bé però mai aga-
fant protagonisme. La metàfora 
de la corista és bastant òbvia. 

 
- A més, els personatges són 
d’èpoques diferents. 
- Entre elles s’expliquen l’evolu-
ció que hi ha hagut en el paper de 
la dona. Quan la Cora i la Corette 
parlen s’adonen que tot i que hi 
ha coses que han canviat, no s’ha 
progressat gaire. Ha canviat la 
forma però no el contingut.  

 
- En aquest sentit l’obra sem-
bla una excepció. 
- Som un equip íntegrament fe-
mení. Des de les cinc actrius a la 
directora, passant pels tècnics. 
L’únic home que ha participat és 
el coreògraf. Però això no ho 
hem buscat, simplement és una 
casualitat que s’ha donat. A l’ho-
ra de parlar de rols, no és habitu-
al en el teatre. Som poques direc-
tores i tècnics i hi ha gent que en-
cara se sorprèn.

Imatge de la directora 
de ‘Vagas y 
Maleantas’, que 
dissabte arriba al 
Morell. FOTO: CEDIDA

‘Vagas y Maleantas’, una comèdia 

amb perspectiva de gènere

EL MORELL

Imatge promocional de l’espectacle amb les cinc actrius que participen en 
l’obra dirigida per Raquel Loscos. FOTO: CEDIDA

«Serán declarados vagos y maleantes 
todos los que de cualquier manera per-
turbaran con su conducta la paz soci-
al o pusieran en peligro la tranquili-
dad pública», així deia la llei espa-
nyola de l’any 1933, referent al 
tractament de rodamóns, nòmades, 
proxenetes i més endavant, homo-
sexuals. Amb certa ironia, la com-
panyia Vagas y Maleantas s’anome-
nen així a l’espectacle que presen-
ten aquest dissabte a les nou del 
vespre al Morell. 

Vagas y Maleantas és una obra 
de teatre amb actuacions musicals 
que reflexiona sobre el paper de la 
dona en la història d’Occident, més 
en concret en la història de l’Estat 
espanyol, utilitzant el símil de la 
dona com a corista. Un pas enrere 
sempre del protagonisme, omplint 
buits o simplement com a objecte 
a dalt dels escenaris, la companyia 

Vagas y Maleantas proposa: què pas-
sa si la solista som totes? Què pas-
sa si cantem totes a la vegada, cadas-
cuna amb la seva pròpia veu? 

Quatre coristes de diferents èpo-
ques: Cora dels anys 30, Coral dels 
50, Corina dels 80 i Corette dels 90 
van morir el mateix dia, en el ma-
teix lloc i de la mateixa manera. Ara 
es troben sobre un mateix escena-
ri just quan el públic espera que qui 
aparegui sigui una artista del pop 
amb renom internacional. 

Vagas y Maleantas és teatre, ca-
baret, actuacions musicals que van 
des del cuplet fins al funk passant 
pel pop rock, el tecno i el folk. Pe-
rò sota aquesta aparença d’espec-
tacle de cabaret, s’amaga un text 
afilat carregat de crítica. 

Les quatre actrius: Mercè Boher, 
Cinta Moreno, Patricia Medina i Ro-
cío Manzano presenten en clau d’hu-

El teatre-
auditori 

morellenc 
celebra el Dia 
Internacional 

de la Dona 
amb aquesta 

proposta teatral 
que tindrà lloc 

dissabte a la nit

mor el que encara avui es podria clas-
sificar com una tragicomèdia: l’im-
mobilisme d’una societat eminent-
ment patriarcal. Per la seva banda, 
Cristina Martínez les acompanya al 
piano i a la direcció musical. 

Així i mateix, i seguint amb la fi-
losofia de la cultura a l’abast de tot-
hom, impulsada per la Regidoria de 
Cultura, Festes i Joventut del Mo-

rell, Vagas y Maleantas s’ofereix a un 
preu a l’abast de totes les butxaques: 
5 euros l’entrada anticipada i 8 euros 
la venda a taquilla, a partir d’una ho-
ra abans de l’inici de l’espectacle. 
Serà l’oportunitat de descobrir si 
les quatre coristes escometen el seu 
pla amb èxit: que una dona solista 
estigui a l’altura i que el públic mo-
rellenc en quedi satisfet.


