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que siguem conscients que si se-
guim aT deTeatre és perquè ho
volem així.
Han canviat el procés creatiu
dels seus muntatges.
Sí, els tres últims han estat en-

càrrecs a autors.Amb la nostra
última obra,Aventura!, hem re-
petit ambAlfredo Sanzol per-
què ens agraden els seus esquet-
xos i el seu sentit de l’humor.
Unmuntatge sobre la crisi?

Són aventures de personatges
que proven de sortir de la crisi
com poden, de forma covarda,
estrambòtica o patètica. LesT
de Teatre sempre ens riem de
nosaltres mateixes, per això crec
que la gent se sent identificada
amb nosaltres.
Passarà aquesta crisi?
Cal canviar el xip completa-
ment. Els governs tracten la cul-
tura com la germaneta pobra i
no s’adonen que és el futur. La
cultura és imprescindible; si no,
tindrem un país molt pobre.

ACN

❘ BARCELONA ❘ Ildefonso Falcones
(Barcelona, 1959) acaba de pu-
blicar la tercera obra, La reina
descalça (Rosa delsVents; en cas-
tellà a Grijalbo), una novel·la
històrica en què entrecreua els
camins de Caridad, una exescla-
va cubana nouvinguda a Espa-
nya, perduda en la seua lliber-
tat, i Milagros, una alegre gitana
deTriana, ansiosa de llibertat pe-
rò lligada a la raça. Es conver-

tiran en inseparables i es veuran
obligades a distanciar-se, però la
vida les tornarà a unir al Madrid
del segle XVIII, on conflueixen
contrabandistes i còmics, nobles
i brivalls, en una història tenyi-
da de prejudicis i intolerància.
A Falcones li va arribar l’èxit
amb el seu primer llibre,L’esglé-
sia del mar (2006), ja editat en
40 països, i va continuar amb La
mà de Fàtima(2009).Aquesta
vegada estava interessat en l’èpo-

ca de l’esclavitud cubana, quan
se salta a un“esclavisme salvat-
ge per aconseguir grans produc-
cions de sucre”, va explicar ahir
l’escriptor, que va trobar com-
plicat anar a Cuba a documen-
tar-se i aleshores va decidir por-
tar l’esclava cubana amb la se-
ua música a Espanya. Falcones
va reconèixer que li va costar
més documentar-se sobre la co-
munitat gitana, “perquè són un
poble sense tradició escrita”.
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Ildefonso Falcones.

Halle Berry, en la
nova entrega de
la saga‘X-Men’

CINE

❘MADRID ❘ X-Men: Days of Fu-
ture Past, la nova entrega ci-
nematogràfica dels mutants
de Marvel que dirigirà Bryan
Singer, continua augmentant
la nòmina d’estrelles. L’últi-
ma a sumar-se al projecte és
Halle Berry, que tornarà a en-
carnar Tempesta, segons va
revelar ahir el director aTwit-
ter. La pel·lícula s’estrenarà
al juliol del 2014 als Estats
Units.

Falcones viatja al Madrid del XVIII a ‘La reina descalça’
L’autor de ‘L’església del mar’ entrecreua les vides d’una exesclava cubana i una gitana de Triana
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«Vamomplir
un buit amb
T de Teatre»

CarmePla
❘ ACTRIU ❘

AMADO FORROLLA

J. BALLABRIGA

Després de graduar-se a l’Insti-
tut delTeatre el 1991,Carme Pla
(Terrassa, 1966) i quatre joves
actrius més van iniciar una aven-
tura professional amb el nom de
T deTeatre.Al cap de vint anys,
la companyia ha superat les dos
mil funcions de les seues obres
amb prop d’un milió d’especta-
dors, a més del seu èxit televi-
siu amb sèries com Jet lag. Car-
me Pla va participar ahir en el
seminari dramàtic que organit-
zen El Celler d’Espectacles, l’Au-
la deTeatre i la Universitat de
Lleida.
Esperaven l’èxit de les T de Tea-
tre?
No, no pas! No pensàvem que
duraríem tant. Després de gra-
duar-nos teníem moltes ganes
de treballar, però sense cap pre-

tensió. Ens acontentàvem si fè-
iem uns 50 bolos, però van ser
uns 300! Aleshores ens vam
constituir com a companyia. Su-
poso que vam tindre una mica
de sort, encara que també crec
que vam omplir un buit: érem
un grup del tot femení, que te-
nia sentit de l’humor. Ha estat
més difícil mantindre’s a dalt.
Darrere de totes hi ha un home,
Daniel López-Orós, amic i pro-
ductor que ho controla tot.
Quin és el secret per durar més
de dos dècades?
Ha estat important diversificar
les nostres feines. Hi va haver
un moment en què vam decidir
obrir-nos perquè cada una po-
gués realitzar els projectes indi-
viduals que volgués al marge de
la companyia.Això ha fet que
valoréssim més el que tenim i

«Les T de Teatre es
riuen de si mateixes,
per això la gent s’hi
sent identificada»

«És penós que els
governs tractin la
cultura com la
germaneta pobra»


