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Ni fet a posta. Després d’estar una hora tancat 
en un camerino amb cinc actrius i una directora 
de teatre parlant de feminisme, la simplicitat 
dels homes i de tòpics de gènere, agafo un taxi 
al Paral·lel i em toca un senyor que, pobret, 
encara deu viure al segle XIX. En cinc minuts, 
m’explica la seva vida i esmenta el sexe 
contrari en aquests termes: “putes”, “boges”, 
“histèriques”... Vaja, que si Carol López, deu 
minuts abans, potser dubtava una mica del 
tipus de mascle que retrata a l’obra que dirigeix 
i ha escrit amb Sergi Belbel, ja li puc dir que n’hi 
ha, a Barcelona. I molts més dels que es pensa. 
Homes, el musical en qüestió que acaba de pujar 
a l’escenari del Condal, no és cap astracanada, 
sinó una fina comèdia cantada amb música de 
Marc Parrot que ens posa a tots els paios davant 
del mirall. Som tots així, com el taxista? Potser 
no. Però, com diu López, hi ha una cosa allà, 
ancestral, gravada dins l’ADN masculí, tan real 
com les lleis de la termodinàmica, que resisteix 
el pas del temps.

La funció dura una mica menys d’una hora i 
mitja i és una mena de spin-off d’aquell famós 
muntatge de T de Teatre Homes! del 1994. En un 
escenari nu dominat per una escala, tenim cinc 
donasses (Anna Barrachina, Agnès Busquets, 
Alba Florejachs, Mireia Portas i Glòria Sirvent) 

que es vestiran d’homes i intentaran imitar 
la quotidianitat del mascle. Cap d’elles, 
confessen, ha llegit Orlando, de Virginia 
Woolf, en la qual un home aristòcrata de la 
cort d’Elisabet I (segle XVI) es lleva un matí 
convertit en una dona. Un text feminista 
fundacional. Però no els cal fer-ho per 
actuar com homes, caminar com homes, 
intentar ser homes, fer-nos petar de riure 
mentre volen ser homes. I adonar-se, com 
diu la primera cançó, que no està de moda 
ser homes.

“L’home d’ara mana poc i les dones no els 
necessitem ni per parir”, diu la directora 
que, una mica sorneguera, assumeix 
que “l’home està desubicat”. Florejachs 
puntualitza que elles es foten de l’arquetip 
de mascle ibèric, de paios com el taxista 
de més amunt. “El que no està de moda és 
ser mascle, tot i que ves per on qui governa 
el món és un home d’aquests: Donald 
Trump”, exclama. Ja veuen que no van 
pel mal camí en la seva sàtira. Barrachina 
recorda aquella famosa frase de Katharine 
Hepburn, als anys 50 del segle passat, on 
deia que vivia com un home, cosa que volia 
dir que vivia la vida intensament, de festa 
en festa, amb calés...
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Com s’ho han fet per fer d’homes?, els 
pregunto a les actrius. S’ho rumien una mica i 
riuen. Portas diu que ha intentat “simplificar el 
pensament”. Sirvent assegura que s’ha fet un 
esquema. I Barrachina diu que ser un home “és 
més relaxat”... Busquets fa servir una metàfora: 
“Els homes tenen tres calaixets, el de la família, 
el dels amics i el del curro; en canvi, les dones 
tenim una d’aquelles calaixeres amb mil 
calaixos”. Florejachs parla d’un temps d’atenció 
mínim i d’una fisicalitat més còmoda, cosa que 
porta López a recordar el constrenyiment a què 
són sotmeses les dones des que neixen: que si 
encreua les cames, que si aixeca el cap...

A Homes, però, no només es riuen dels 
mascles, sinó que també critiquen els models de 
dona imperant, de la maruja a la  superwoman. 
Les actrius han treballat molt la improvisació 
abans de fixar el text. López va presentar-se el 
primer dia d’assaig amb un guió bàsic i ha anat 
aixecant l’espectacle a partir d’improvisacions. 
Per això Barrachina creu que elles són més 
imatges que personatges. I aquí és on aquest 
musical s’allunya d’aquella obra de les T de 
Teatre, ja que elles descrivien la vida dels homes 
per etapes, des de la infantesa fins a la senectut, 
mentre que aquí se’ns plantegen diverses 
situacions que fan de mirall. Per acostar encara 

més el musical al públic, a més, les actrius 
trenquen sovint la quarta paret.

No hem d’oblidar que hi ha molts països 
d’Europa on les dones no van poder votar fins 
als anys 70, que les dones encara cobren de 
mitjana menys que els homes o que a Harrison 
Ford, que té més de 70 anys, li posen paies de 
30 de partenaire a les pel·lis que fa, cosa que 
mai passa a la inversa. Portas i Florejachs, això 
no obstant, creuen que el feminisme és ara més 
fort que mai i que segueix expandint-se, tot i 
que no obliden el que anomenen “la generació 
del reggaeton”; és a dir, les adolescents d’ara 
que reivindiquen el twerking’ que el seu xicot 
els controli el mòbil i una certa submissió que 
crèiem oblidada. Diuen que, encara avui, els 
homes tracten les dones amb paternalisme. 
Parlem del mansplaining, un neologisme que 
fa referència a explicar alguna cosa de manera 
paternalista i condescendent. “Us sentiu 
amenaçats”, dispara López.

Busquets recorda que ella, quan surt de casa 
per gravar els capítols del Polònia, a les 5 de la 
matinada, baixa al pàrquing amb por, mentre 
López remarca que “als homes no els violen”. 
Coses que potser van de baixada, però que no 
han desaparegut.

’Homes’. Teatre Condal. Del 28 de febrer al 17 d’abril. 24 €.

A L’ESCENARI
VOLDRIA SER COM...
Les actrius d’Homes 

parlen de Lena Dunham 
(Girls), Julie Delpy i de 
Frances McDormand 
com a grans referents 

del feminisme escènic. 
I, precisament, d’Olive 

Kitteridge, una minisèrie 
basada en la gran novel·la 

d’Elizabeth Strout.

SERGI BELBEL 
Ha escrit a l’obra 
amb Carol López. 

Marc Parrot és 
l’autor de la música.   

CAROL LÓPEZ 
La directora de 

V.O.S. i Germanes 
s’enfronta al seu 
primer musical.


