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“M’encantaria
dirigir una sala

comercial”

TEATRE

Artesà “Jo intento fer bon teatre. Si a sobre pogués
fer bona literatura, seria Shakespeare” Lúdic “No
faig teatre per provocar, faig teatre d’entreteniment”
Secret “El més complicat és trobar bones idees”

LAURA SERRA

Un dels millors dramaturgs del pa-
ís, Jordi Galceran, reapareix amb la
tercera obra posterior a El mètode
Grönholm, Burundanga, a La Villar-
roel. És el primer text seu que es va
estrenar abans a Madrid que aquí.

Li ha costat a aquesta obra arribar
a una sala comercial. Per què?
El viatge a Barcelona ha sigut molt
llarg i a Madrid va ser instantani: un
sopar, un comentari, donar l’obra i
estrenar-la al cap de tres mesos. Amb
les comèdies passa molt, fins que no
les veus en relació amb el públic, si no
tens molta intuïció, no t’adones de
si funcionen. Hi ha poca gent que sà-
piga llegir teatre i que entengui com
van les coses davant de l’espectador.

¿No dubtaven de Galceran, però te-
nien por de fer una obra sobre
ETA?
No. Jo he tingut fracassos sonats. I
també èxits sonats. No vol dir res.
A vegades et surten bé i a vegades
no. Potser hi ha el tema d’ETA o pot-
ser és que no els va fer gràcia.

Creu que es pot fer comèdia de tot?
De gairebé tot, sí, però és difícil. Una
obra de pederastes no sé si tindria
puta gràcia. La Vampira del Raval és
una comèdia amb una senyora que
matava nens i els prostituïa, i en can-
vi han trobat el to. ETA era difícil per-

què és un tema visceral. Jo no faig te-
atre per provocar, faig teatre d’entre-
teniment. Però per això has de triar
temes que toquin la gent, que els im-
portin, que tothom tingui una postu-
ra formada i sigui essencial per a ell.
I llavors trobar el to perquè rigui. A
mi a Burundanga em va costar molt.

Costa trobar algú que digui que fa
teatre d’entreteniment, i res més.
Tothom intenta que la seva feina si-
gui molt valorada per la humanitat.
Jo crec que la funció del teatre és
que la gent visqui altres vides, vegi
històries i sobretot senti coses:
s’emocioni, pateixi, es diverteixi,
s’intrigui... Si faig una comèdia, la
meva obligació és que sigui molt di-
vertida. Després de la funció, que
cadascú pensi el que vulgui.

Quina és l’equació dels seus refe-
rents? Com es definiria?
Seria David Mamet més Billy Wil-
der. M’agrada la intenció de Mamet
de tenir sempre enganxat l’especta-
dor i utilitzar un llenguatge clar,
creïble, gens artificiós, i la voluntat
de Wilder de fer humor blanc amb
les coses més dures de la vida. Jo in-
tento fer bon teatre, que vol dir que
l’espectador estigui enganxat fins al
final, perquè no em considero bon
escriptor. Si a sobre pogués fer bona
literatura seria Shakespeare. Però
d’aquests em sobren dits d’una mà
en tota la història del teatre.

La seva vis còmica com a autor
és indubtable. Sembla que tingui
un secret.
El secret és fàcil de dir i difícil de
fer: per escriure teatre has de te-
nir una bona idea. Amb una idea
com El mètode Grönholm és molt
difícil escriure una mala obra. El
més complicat d’aquesta feina és
trobar aquestes idees.

Sol rastrejar molt l’actualitat,
els diaris. Què l’inspira?
Als diaris i a la vida és on hi ha to-
tes les històries. La creativitat
consisteix a relacionar coses que
en principi no tenen cap relació,
adonar-te que en aquella història
hi ha una obra de teatre. Si jo et
dic que faré una obra d’un tio que
s’enamora d’una cabra, et penses
que és tonto. Però hi ha un dra-
maturg que té la valentia de por-
tar aquesta idea fins al final seri-
osament, això és el que els bons
dramaturgs saben fer.

No s’atreviria a dirigir obres?
Sempre he dit que no perquè és
una part del procés que no m’in-
teressa, i no me’n sortiria perquè
m’acabaria barallant amb els ac-
tors. Quan he acabat una obra, ja
he fet la feina. Sé com m’agrada-
ria veure-la a l’escenari, ho sé tot,
i passar-se setmanes intentant
que els actors facin el que jo sé
que han de fer, és avorridíssim.

I dirigir un teatre? El TNC?

Autoria
“És possible
fer una SGAE
catalana, però
si l’espanyola
millora, no és
necessària ”

Referents
El seu mirall
és la suma de
“David Mamet
i Billy Wilder”,
afirma el
dramaturg

Jordi Galceran
DRAMATURG

El Quartet Casals: virtuosisme,
precisió i calidesa. FELIX BROEDE

CLÀSSICA

Intens Haydn
a les sàvies mans

del Quartet
Casals

Quartet Casals
L’AUDITORI
28 de març

JAVIER PÉREZ SENZ

Enmig de la grisa i de ve-
gades decebedora oferta
artística de L’Auditori a
la seva sala de cambra, el
cicle del Quartet Casals

és una font d’alegries. La qualitat
d’aquesta formació barcelonina, ca-
da vegada més ben posicionada al
circuit europeu, va en augment, i els
seus integrants –els violinistes Ve-
ra Martínez Mehner i Abel Tomàs,
el viola Jonathan Brown i el violon-
cel·lista Arnau Tomàs– mai abaixen
la guàrdia, tenen les idees clares pel
que fa al repertori que més els con-
vé i sedueixen a l’escenari amb una
combinació eficaç de virtuosisme,
precisió i calidesa expressiva. Els
quartets de Dimitri Xostakóvitx són
un pilar del seu actual repertori, i en
aquesta ocasió, l’elecció del Quartet
núm. 7 –el més breu del cicle, també
un dels més emotius, dedicat a la
memòria de la seva dona, que va
morir als 41 anys, víctima de càn-
cer– va resultar tot un encert, un in-
tens preludi a aquest monument del
classicisme que va omplir la segona
part del concert, Les set últimes pa-
raules de Jesucrist a la creu, de Jo-
seph Haydn, un encàrrec orquestral
de la germandat de la Santa Cueva
de Cadis que el mateix Haydn adap-
taria després per a quartet de corda.

No és una obra fàcil, al contrari, ja
que els seus intèrprets han de buscar
la varietat en els matisos més subtils
per trencar l’aparent uniformitat del
discurs sonor, ben planificat en una
introducció, set sonates lentes i un
terratrèmol final de gran impacte.
Amb delicats accents, refinament i
sentit del detall, van signar una ver-
sió d’altíssima qualitat en l’aspecte
musical, però llastada per la monò-
tona tasca de Salvador Teis recitant
els textos introductoris de Ramon
Tomàs Martorell, perjudicat a més
per una mala amplificació.e

Crítica

‘Burundanga’: la primera comèdia sobre ETA

Feia anys que Jordi Galceran tenia
en un calaix una comèdia romànti-
ca amb una dosi de burundanga
–una droga que fa que la víctima no
recordi res del que ha viscut– i dos
etarres maldestres de protagonis-
tes. Només la va poder vendre a la
petita Sala FlyHard i a un gran te-
atre de Madrid, que la va estrenar
el juny passat. Per fi fa el salt a una
sala comercial barcelonina: dijous
estrena a La Villarroel. “Ara l’obra
es pot llegir com una metàfora del
final de la banda”, apunta l’autor.
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Això m’encantaria, dirigir una sala
comercial, que el meu problema fos-
sin els espectadors, no els polítics o la
professió. Dirigir el TNC és un ataba-
lament que no vull per a res.

Vostè era crític amb la SGAE i la se-
va nul·la atenció als dramaturgs.
Després ha participat en la comis-
sió que n’ha canviat els estatuts.
Si t’estàs queixant que una cosa fun-
ciona malament, quan tens l’opor-
tunitat de fer alguna cosa perquè
millori, no fer-ho és de cagats. El
que no he fet és presentar-me a les
eleccions perquè sóc jove encara i el
que he de fer és escriure teatre.

Creu que és possible refundar-la?
És possible, tot i l’herència. Es per-
dran molts diners dels autors i com

enbreu

El Nuevo Teatro Fronterizo,
premi Max de la crítica

Sanchis Sinisterra, fundador de la Beckett. P. TORDERA

TEATRE

El degà dels dramaturgs
espanyols, el valencià Jo-
sé Sanchis Sinisterra, re-
collirà en la pròxima gala
dels premis Max, el 30
d’abril, el guardó de la crí-
tica pel projecte del Nue-
vo Teatro Fronterizo. La
sala, taller i escola madri-
lenya va néixer fa 2 anys

a imatge i semblança del
Teatro Fronterizo barce-
loní, que va fundar el
1977 a la Ciutat Comtal
i que el 1989 es va con-
vertir en la Sala Beckett.
El jurat ha premiat “el pro-
jecte de creació i investi-
gació teatral” i “l’aposta
pel teatre social”.

El Museu del Louvre canvia
l’edat de ‘La Gioconda’

La bessona espanyola de ‘La Gioconda’, al Louvre. EFE

ART

El Museu del Louvre va
confirmar ahir que ha
canviat oficialment la da-
tació de La Gioconda. Si
fins ara es considerava
que Leonardo da Vinci
havia pintat la Monna Li-
sa del 1503 al 1506, els
experts ara accepten
que podria haver estat
feta fins al 1519. La Gio-

conda bessona que hi ha
al Museu del Prado de
Madrid, i que va ser una
còpia feta en directe per
un alumne del geni, ha
donat la clau per accep-
tar aquest decenni de di-
ferència. La finalització
de l’obra era un dubte
que, històricament, ja
estava sobre la taula.

que té un gran problema de liquidi-
tat per pagar crèdits, ens acabaran
augmentant les retencions. I això
passarà. El que vam intentar amb
els nous estatuts és que de les elec-
cions en surti una junta molt plural,
que no passi com en temps de Ted-
dy Bautista, que els 33 membres de
la junta eren de la seva candidatura.

Com veuria una SGAE catalana?
Aquestes organitzacions, com més
grosses més fortes. És possible tèc-
nicament fer una SGAE catalana,
però si l’espanyola canvia, funciona
bé i s’adona que viu en un país on hi
ha diferents territoris i llengües, no
és necessària la SGAE catalana.

Té algun projecte televisiu llest?
Vénen temps molt difícils per als

guionistes. Es farà molt poca ficció
perquè és molt cara i és més barat
fer ràdio per la tele, posar-ne quatre
que es barallin i un que ensenyi el
cul. No hi ha indústria i molt poc
mercat. Les sèries d’aquí no es pen-
sen perquè puguin anar més lluny,
al contrari de les anglosaxones.

Es pot canviar de xip?
És molt difícil. A Catalunya, TV3
pot fer dues o tres sèries a l’any, no
té diners per a més, i per tant han
d’anar bé. Quan escrivim, és el gran
problema: la sèrie ha d’agradar a
tothom, tot ha de ser blanc.

Per sort vostè té el teatre.
Jo visc de Fuga i Burundanga que
fan a Madrid i del Grönholm que em
fan a fora, no de la tele. e

EL MÈTODE GALCERAN
El mestre dels girs teatrals

estrenarà Burundanga aquest
dijous a La Villarroel.

FRANCESC MELCION


