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per a recerca a Catalunya eren 120 eu-
ros per habitant i a Andalusia 170. 
Més que en els grans horitzons, hem 
de pensar en revertir aquest tipus de 
coses que ens permetin enfortir-nos 
per als reptes que tenim al davant.  
 
¿S’atreveix a posar data per a la 
Biblioteca Central Urbana? 
No, perquè, a més, no depèn de mi. Sí 
que em comprometo a ser una gota 
malaia. Quan l’any 1999 vam aprovar 
el pla de biblioteques, se n’havien de 
fer 40. Avui estan en funcionament. 
L’única que falta és la central urbana. 
 
Què farà per revertir la precarietat 
del sector? Primer van ser les reta-
llades, després la pandèmia...  
Soc conscient de la situació. A més, és 
una precarietat amb poca aparença 
de precarietat, en solitud, atomitza-
da: un creador un dia pot recollir un 
premi però no arribar a finals de mes. 
L’Icub no ha abaixat la persiana. I 
hem convertit els premis en beques, 
cosa que continuarà. Hem d’estar 
molt a prop del sector i dels creadors. 
 
Un altre tema pendent: l’Hermitage. 
El podem donar per perdut?  
Espero que no. Confio que el canvi al 
port ho afavoreixi.  
 
Prendreu la iniciativa?  
La gent ha d’entendre que estem par-
lant d’un territori que és dins el mu-
nicipi de Barcelona, però que el gesti-
ona i l’administra l’autoritat portuà-
ria, Ports de l’Estat. La batuta l’ha de 
portar el titular de l’espai. Nosaltres 
hem d’acompanyar amb els permisos, 
llicències, etc. I jo m’inclino cap a un 
projecte més tecnològic. La bandera 
per als pròxims anys ha de ser un sis-
tema de producció de més valor afe-
git, més basat en la innovació en l’àm-
bit cultural, la recerca, l’educació, la 
formació. La projecció internacional 
ens ha de venir per aquí. I això no és 
anar contra el turisme, sinó canviar el 
paradigma. La lluita contra el canvi 
climàtic també ens porta cap aquí. 
 
Dins de la gestió de la cultura a Bar-
celona hi ha la pota empresarial que 
porta Xavier Marcé i la creativa de 
l’Icub. Això com casa?  
Quan es fan acords de coalició s’han 
de distribuir les competències, i es va 
fer així. S’ha anat trobant la manera 
d’evitar contradiccions. 
 
Què li agradaria deixar arreglat?  
És difícil... Que els indicadors culturals 
variessin de manera significativa.  
 
Però això és a llarg termini. 
Sí. Hem de treballar amb aquesta 
perspectiva. Abans cada biblioteca 
que feies o cada escola de música 
eren una fita. Ara les obres –l’ampli-
ació del Macba o del MNAC, acabar 
la Fabra i Coats...– són importants, 
però és més interessant aconseguir 
omplir aquestes instal·lacions, fer 
que la gent hi participi, que els ense-
nyaments artístics mobilitzin joves 
i adults, que la cultura entri a les es-
coles o les escoles surtin a fer cultu-
ra. Jordi Llovet deia que en el fons el 
millor indicador és que el dia de Na-
dal ens deixessin mirar per un forat 
tots els menjadors de les cases i veu-
re quants treuen instruments i es po-
sen a tocar a l’acabar el dinar.e

Una obra on tot fa olor 
de primera vegada 

i no té família propera. Són perso-
nes simpàtiques, intel·ligents i sen-
sibles, que tracten d’evitar el con-
flicte i que tenen prop de 40 anys. 
“Els personatges, des del moment 
en què es troben, veuen que és 
l’oportunitat de la seva vida, no es-
tan per perdre el temps. Tenen les 
seves motxilles, però tampoc estan 
ancorats en el passat. Es diuen en 
una nit el que potser no et diries en 
una relació de dos o tres anys –diu 
Ulldemolins–. És una obra que par-
la de la soledat i de canviar la teva vi-
da, si vols i pots. Perquè quan arri-
bes als 40 sembla que comenci el teu 
camí cap a la invisibilitat”. D’aques-
ta manera, l’espectador esdevé un 
espia d’aquesta relació íntima, on 
“tot fa olor de primera vegada”. Per 
al director, Començar és una “obra 
bonica, que ve molt de gust”. 

“Una obra de teatre per a actors” 

Una única escena, un únic espai i 
dos personatges. És una obra 
d’aparença molt senzilla, però Car-
rió assegura que es tracta “d’un 
text molt poc obvi, molt intel·li-
gent”. Sobretot, però, “és una obra 
de teatre per a actors, que descan-
sa sobre el text de l’autor i els intèr-
prets”, afegeix. “Crec que és el mi-
llor text contemporani que m’ha 
arribat a la vida”, assenyala entusi-
asmat Verdaguer. “És drama, co-
mèdia, i fins i tot thriller, perquè 
manté l’espectador actiu. A més, 
no té moralitat final”. Ulldemolins 
coincideix que “està en un muntat-
ge on és feliç”, tant pel text a inter-
pretar com per la bona entesa amb 
l’equip. L’obra, però, és difícil de 
definir: “És realista, però és molt 
teatral. No passa res, i passa tot”, 
diu Verdaguer.e  

 
 
 
 
 
 
 

Mar Ulldemolins i David Verdaguer en una escena de l’obra Començar, 
que es pot veure a La Villarroel. DAVID RUANO / FOCUS

David Verdaguer i Mar Ulldemolins 
protagonitzen ‘Començar’ a La Villarroel 

TEATRE

Som al pis de la Laura, que ha fet 
una festa per estrenar-lo. Els con-
vidats van marxant, fins que només 
en queda un, el Dani. La Laura i ell 
no es coneixen, però tenen 90 mi-
nuts al davant. Aquest és el punt de 
partida de Començar, una “comèdia 
divertida i tendra” que fa tempora-
da a La Villarroel fins al 17 d’octu-
bre. “Al llarg d’una única escena 
d’una hora i mitja presenciem en 
temps real com aquestes dues per-
sones es van coneixent”, explica 
Pau Carrió, el director del muntat-
ge de l’obra del dramaturg britànic 
David Eldridge.  

“Quan vaig llegir el text, em va 
encantar. Tracta temes absoluta-
ment contemporanis, sense que 
l’autor ens faci cap discurs. Els te-
mes hi eren com són a la vida”, diu 
Carrió, que també s’ha encarregat 
de traduir i adaptar l’obra, traslla-
dant l’escena de Londres a Barce-
lona. Gentrificació, feina, feminis-
me, relacions i solitud són motius 
presents en el muntatge, protago-
nitzat per Mar Ulldemolins (Lau-
ra) i David Verdaguer (Dani), que 
es retroben per tercera vegada so-
bre l’escenari, després d’Un cop 
l’any i El mètode Grönholm. 

“El que em flipa d’aquest text és 
que són dues bones persones a qui la 
vida no els ha anat com esperaven”, 
explica Verdaguer, que actua per 
primera vegada a La Villarroel. “Te-
nen llum, tenen foscor, tenen errors 
i algun encert”. El Dani fa una fei-
na d’administratiu que detesta, i es-
tà divorciat. A la Laura, en canvi, li 
agrada la seva feina d’alta direcció 
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L’actriu Emma Vilarasau a l’obra Eva 
contra Eva. SÍLVIA POCH / FOCUS

Una grandíssima 
Emma Vilarasau a 

‘Eva contra Eva’

‘Eva contra Eva’ TEATRE GOYA FFINS AL 31 D’OCTUBRE 

P
au Miró és sens dubte un dels autors 
més brillants d’ara mateix, ja sigui 
amb obres pròpies, fent adaptacions 
d’obres literàries, com la recent i 
magnífica Pedro Páramo, que es va 

veure al Romea aquest estiu, o fent versions de 
clàssics com Terra baixa. Aquesta Eva contra 
Eva està inspirada en l’obra mestra del cineas-
ta Joseph L. Mankiewicz All about Eve, però 
bé podem dir que per trama i intencions és una 
magnífica original de Miró. De fet, l’autor con-
serva la idea global del guió amb la confronta-
ció entre una veterana gran actriu ofegada pel 
pas del temps i una jove actriu que aspira a 
l’èxit, així com el perfil dels personatges que les 
acompanyen en una proposta de contingut for-
ça diferent en què caben fins i tot certs apunts 
d’humor. I és que si l’Eva del film és una menti-
dera i manipuladora capaç de qualsevol cosa 
per assolir el triomf, la de Miró és tan sols una 
grimpadora de bons sentiments amb una mi-
ca de sort. No hi ha, doncs, cap gran combat per-
què l’Eva veterana està molt per sobre d’una jo-
veneta que sense males arts resulta dramàtica-
ment innòcua per alimentar el conflicte que es 
desplaça, doncs, cap a la personalitat de l’Eva 
diva, a qui Miró brinda una escena que provo-
carà l’aplaudiment espontani del públic uns 
minuts abans de l’autèntic final de l’obra. 

Eva contra Eva ens parla d’un conflicte per-
manent en el teatre (els taps generacionals, que 
en diuen), de la fragilitat d’una actriu malgrat 
ser coronada com a diva en un text al servei 
d’una grandíssima Emma Vilarasau que ens 
ofereix una creació plena de detalls sense res 
a envejar a la de Bette Davis a la pel·lícula. És 
ella qui porta l’obra i és ella qui ens regala un 
genuí retrat de les pors de les actrius a una cer-
ta edat amb un seguit d’emocions farcides de 
veritat. Nausicaa Bonnín li dona la rèplica amb 
tota credibilitat i brilla tant a l’esplèndid di-
àleg amb Vilarasau quan van en cotxe com en 
el simpàtic monòleg del càsting. 

Brillant també la posada en escena de Síl-
via Munt per la precisió i l’esplèndida direc-
ció d’intèrprets (només Míriam Alemany 
hauria de buscar una mica més el seu paper) 
en un espai escènic al mateix temps evocador 
i funcional d’Enric Planas.e 
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