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Àgata Roca, Marta Pérez, Mamen Duch i Carme Pla a l’obra
DAVID RUANO

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Les quatre actrius de la compa-
nyia T de Teatre han unit for-
ces i la seva particular ironia
amb PauMiró, una de les estre-
lles ascendents de la dramatúr-
gia catalana i artífex d’un hu-
mor tan particular com d’èxit.
El resultat:Dones com jo, que es
representa fins al 16 de març al
teatre Romea. Una obra en què
a les protagonistes se’ls sumen
alhora la crisi de l’edat –perquè
s’acosten als 50–, la crisi econò-
mica i la sensació de fracàs en
els seus objectius vitals: la biòlo-
ga treballa en un peatge i l’ar-
queòloga neteja cases. Tot ple-
gat no és gaire estrany que bus-
quin refugi. Però tampoc no és
gens estrany que, tractant-se de
les T de Teatre i de Pau Miró,
Dones com jo afronti aquestes
crisis amb molt d’humor. I fins
i tot amb dosis d’acció i sus-
pens: l’aparició d’una bossa es-
portiva plena, o no, de diners
canviarà les coses. I com a cire-
reta, música i ball: les T de Tea-
tre –Àgata Roca, Mamen Duch,
Marta Pérez i Carme Pla– han
hagut d’aprendre una coreogra-
fia per enfrontar-se al Last dan-
ce de Donna Summer.
La situació de partida és sim-

ple, explicaMiró, autor i direc-
tor de l’obra: una nit, una arqui-
tecta que s’ha quedat a l’atur de-
cideix abandonar casa seva, dei-
xar el marit i el fill. Buscarà re-
fugi en un pis del Raval del
qual té les claus una amiga seva
arqueòloga que neteja pisos.
Vol refugiar-s’hi i estar sola, pe-
rò les seves amigues no l’hi per-
metran. De fet, l’altre gran fo-
cus temàtic de l’obra és l’amis-
tat. Una amistat que, recorda

Carme Pla, era una cosa que
després de 21 anys de compa-
nyia ja tenien les T de Teatre i
que Miró ha sabut aprofitar.
Un Miró que ha creat l’obra,

explica, a partir d’una classe
mitjana que està perdent l’esta-
tus i que no té recursos emocio-

nals per afrontar el canvi, i tam-
bé a partir de les fantasies de
molta gent de desaparèixer,
d’amagar-se fins que amaini la
crisi. D’aquesta manera, li han
nascut unes dones a prop dels
50 anys, ambmolta inseguretat
i que creen un petit refugi per

alliberar-se del pes que exer-
ceix la societat sobre les dones.
Amb elles tanca una trilogia so-
bre tres generacions diferents
en l’incert món actual, que va
començar amb Un refugi indi
–nois de vint anys amb un fu-
tur gens clar– i va continuar
amb Els jugadors, premiada re-
centment a Itàlia i que mostra
quatre homes surrealistes de
seixanta anys arraconats com
inútils per la societat però enca-
ra capaços de donar una última
i sonada sorpresa.
Els jugadors va ser justament

el que va enamorar les T de Te-
atre per demanar a Miró que
les dirigís després de dues
obres –Delicades i Aventura!–
amb Alfredo Sanzol. Això sí,
tot i que Miró reconeix que a
Dones com jo hi ha paral·le-
lismes ambEls jugadors, assegu-
ra que, com és habitual, “les
dones acaben tocant més de
peus a terra”.c

Miró ha creat l’obra
a partir de la crisi de
la classe mitjana i les
fantasies de molts
de desaparèixer
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Treu-te el carnet B a
l’Autoescuela Master!
Aconsegueix el carnet de conduir amb un mètode eficaç:
tindràs un contacte online o presencial que resoldrà els teus
dubtes en la part teòrica i un professor que farà el seguiment
de la teva formació pràctica conduint per les zones d’examen

Diversos centres disponibles
www.autoescolamaster.com

Autoescuela Master

85%
Descompte

383€
Valor

€ 324€
Estalvi

€ 59€

Preu

40%
Descompte

25€
Valor

€ 10€
Estalvi

€ 15€

Preu

Calçotada al peu
de Montserrat
Després d’un matí descobrint Montserrat et proposem
assaborir una autèntica calçotada al restaurant Serra d’Or de
Collbató. Calçots cuits en el seu punt, amb salsa romesco, vi i
la companyia que triïs

Carretera Nacional 2, Km 573 Collbató

Restaurant Serra D´Or

AQUEST CUPÓ INCLOU

Un curs intensiu de teòrica

La matrícula i el llibre

Sis classes pràctiques de 45 minuts

Proves teòriques online

AQUEST CUPÓ INCLOU

Primer plat: calçots amb salsa romesco (de 12u. a 15u.)

Segon plat: carn a la brasa amb mongetes

Postre: crema catalana

Beguda: vi, gasosa, aigua i copa de cava

LesTdeTeatreesriuende
lescrisisa ‘Donescomjo’
El quartet porta al Romea la nova obra de PauMiró


