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Una coproducció de  
T de Teatre, Grec 2017 Festival 
de Barcelona i el Teatre Romea 
amb el suport de l’Institut 
Català de les Empreses Culturals 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i la 
col·laboració de Transversal, xarxa 
d’activitats culturals. 

Agraïm la col·laboració de Punto Blanco, 
Irene González, Agustí López-Orós, Jenaro 
Mañero, Jöns Pappila, Òptica Sanabre i 
Andrew Tarbet

Si el doctor Jordi Montero, prestigiós 
neurocirurgià i expert en el camp del dolor, 
té raó i efectivament “el segle XXI és el 
segle de les emocions, de les neurociències 

i de les dones”, aquesta nova “escala” en el viatge 
de les T se’ns revela plena de sentit: parlarem de 
dones, d’emocions i de neurociències. I també de 
casualitats que potser no ho són del tot, d’amistats 
que el temps, inexorablement, aprima o engreixa 
però que sempre modifica, o d’aquell concepte de 
què tant es parla i del qual, en la pràctica, encara 
no passem de ser uns aprenents força maldestres: 
l’empatia. I també hi haurà armaris tancats que 
ens fa molta por obrir encara que a dins hi faci un 
fred insuportable, i hi haurà cançons que no ens 
atrevim a cantar, i hi haurà humor, i amor, i dolor  
i teatre.

Em sento molt afortunat d’haver rebut 
l’encàrrec de dirigir aquest nou espectacle 
de les T de Teatre. Un espectacle concebut 
i escrit pensant en elles, pensat amb elles, 
pensat per a elles. Quatre dones de teatre, 
quatre amigues que bufaran les vint-i-cinc 
espelmes d’un pastís per celebrar que 
continuen juntes, en ple segle XXI. I que 
continuen endavant. 

Julio Manrique


