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LES PARAULES VAN GUANYAR LA PARTIDA 
ALS NÚMEROS. MATEMÀTIC I FILÒSOF, 
TRIOMFA A MIG MÓN AMB LES SEVES 
OBRES. UN DRAMATURG BRILLANT
QUE UNEIX PRECISIÓ, MEMÒRIA I 
PENSAMENT. EL 13 DE MAIG OPTA AL
SEU CINQUÈ PREMI MAX PER L’ADAPTACIÓ 
DE ‘LA VIDA ES SUEÑO’

ÉS HOME DE LLETRES I CIÈNCIA. Filòsof i matemàtic, combinació a priori explo-
siva on va trobar la fórmula perfecta per a l’escriptura teatral: pensament 
més síntesi. A Juan Mayorga (Madrid, 1965), la precisió de teoremes 
i equacions li ha servit per elaborar un llenguatge essencial, “sense un 
gram de greix”, que connecta amb el públic. “A través d’un mer diàleg, 
d’una rèplica, l’autor ha de reflectir l’evolució dels personatges”, diu. 

Aquest exprofessor de mates, reconvertit en el dramaturg espanyol 
més representat a l’estranger i el més llorejat de la seva generació, ha 
trobat en el teatre el seu lloc al món. Un lloc per a la crítica i la utopia. 
Al març es va veure a Barcelona la seva versió de La vida es sueño, amb 
Blanca Portillo com a Segismundo, per la qual està nominat al premi 
Max. Abans, va passar de puntetes –només dos dies gràcies a la Uni-
versitat a Internet de la Rioja (Unir)– El chico de la última fila, un mun-
tatge que, basat en la meravellosa obra que va inspirar la pel·lícula En 
la casa, de François Ozon (Concha d’Or de Sant Sebastià), està previst 
que arribi a la Sala Muntaner la temporada que ve.

A Madrid i altres ciutats triomfa amb El crítico i La lengua en peda-
zos, el seu debut en la direcció escènica. Quan els seus tres fills li 
deixen fer, treu suc a la realitat i a la memòria. Ho va fer amb Últimas 
palabras de Copito de Nieve, La tortuga de Darwin, Hamelin, La paz per-
petua, Cartas de amor a Stalin i Himmelweg, entre altres 30 textos. 

A Mayorga la inspiració l’assalta a qualsevol cantonada. “El món 
està ple d’històries fascinants. N’hi ha prou de mirar al voltant, obrir 
un diari, escoltar. Jo sempre estic anotant expressions”. Una guspira 
i s’inflama l’especulació. “Un taxista em va explicar ahir que està 
angoixat perquè un client el va atacar. Això em porta a pensar: ‘¿Per 
què m’ha escollit per explicar-ho?, ¿ho explica a tots els clients?, 
¿busca algú que l’ajudi?”. 

La gènesi d’El chico de la última fila va ser un examen de fraccions 
a l’institut madrileny Rey Pastor, a Moratalaz, on va donar classes 
durant cinc anys. “Un alumne em va posar en un exercici: ‘Juan, no 
puc contestar, no he estudiat, però jugo a tennis i he sortit al Mar-
ca, seré un campió i tu i jo sortirem a celebrar-ho’. Em va semblar 
interessant que un escolar utilitzés un exercici per explicar-me la 
seva vida”. Va transformar el càlcul en una redacció i hi va afegir un 
conflicte: “L’acció moralment discutible que l’alumne es posi a aire-
jar els secrets de la vida d’un company”. Confessa que hi ha una part 
d’identificació amb el jove Claudio de la ficció: “És veritat que 

Llorejat. Mayorga, a casa seva a Madrid. 
Premio Nacional de Teatro 2007, 
aspira al que seria el seu cinquè Max 
per l’adaptació de ‘La vida es sueño’. a
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permanentment estic mirant al meu voltant, però sóc més pudo-
rós. Crec que sóc menys canalla”.

LA SEVA BIÒPSIA DEL VOYEURISME DESCARNAT; d’aquest canibalisme televisiu 
on les vísceres cotitzen a l’alça, és taxativa: “Vivim una apoteosi de la 
xafarderia, la violació de la intimitat. Però, per un altre costat, i la meva 
obra parla d’això, hi ha la passió per la ficció pròpia de l’ésser humà. La 
passió que tenim per explicar històries i conèixer les dels altres. Aquesta 
apoteosi del voyeurisme que és Gran hermano i aquella obra mestra que 
és Els germans Karamàzov, per citar-ne alguna, tenen el mateix origen: 
l’interès per la vida dels altres. Amb això es pot fer un producte porque-
ria o gran art”. 

La vida sense contes no val res, diu el professor de la seva obra. 
“Tots som el sultà de Xahrazad: necessitem que ens expliquin his-
tòries, i també estar en el relat dels altres, en el desig de l’altre, en la 
nostàlgia i l’esperança d’algú. Si no som personatges dels altres, no 
existim per a ells”, raona Mayorga.

L’exhibicionisme s’expandeix en l’univers tecnològic i ens hem de 
preguntar si estem perdent el rumb. Pel dramaturg, la brúixola està en la 
mirada. ”No miren als altres de la mateixa manera Txékhov o Cervan-
tes, capaços d’observar cada ésser humà i descobrir el misteri, la llum i la 
veritat, o un ésser humà compassiu, que un depredador que veu l’altre 
com un element per a la xerrameca i la maledicència”.

En aquest noi de l’última fila hi conflueixen tots dos: voyeurisme i art. 

“Com deia William Faulkner, si et dediques a l’art has de ser capaç de 
vendre la teva mare. Si aquest noi troba alguna cosa interessant per con-
vertir-la en relat, la seva temptació d’alguna manera està justificada”.

L’experiència a les aules li permet jutjar des de dins un sistema edu-
catiu que “li dol i el preocupa”. Ja no es reconeixen autoritats fortes, 
diu. “La posició del mestre és descentrada, marginal, fràgil”. Proposa que 
l’escola no ha de ser el lloc del domini d’una generació sobre una altra, 
sinó de la “trobada d’una generació amb més experiència amb una altra 
que té preguntes i una mirada menys cansada”. La societat pagarà cares 
les retallades. “És letal, un cop dur no només contra els nois i noies, sinó 
contra la societat. Pagarem que hi hagi menys aules de diversificació, 
que s’atengui menys els nois amb més dificultats”. La societat mai podrà 
ser millor que l’escola on es forja. 

Les corrupteles que ens envaeixen, amb Urdangarin, Bárcenas i 
altres, semblen bones muses per a un autor –“resulta molt temptador 
això del trànsit de sobres i altres coses”–, però ell prefereix que l’ac-
tualitat no marqui la seva agenda. “S’ha de transcendir”, afirma. Ja va 
anticipar com les gasta la dreta quan, juntament amb Juan Cavestany, 
per a la companyia Animalario, va ironitzar a Alejandro y Ana sobre 
el casori de la filla d’Aznar. “Tots els que van estar en aquell casament 
estan caient. Bé, menys els nuvis. Ara Juan i jo pensem fins a quin 
punt la ficció es va quedar molt curta. Apareixien uns personatges 
que modestament feien negocis al casament. ¡Qui es podia imaginar 
que es tractava d’homes que tenen 22 milions a Suïssa!”. 

a

“Com deia Borges, l’esdeveniment de la 
meva vida va ser la biblioteca del meu 

pare. Podria imaginar un món 
sense ocells, però no sense llibres”

A dalt, el muntatge d’‘El chico de la última fila’, obra que va inspirar la pel·lícula En la casa, de 
François Ozon. A la dreta, La paz perpetua, incisiva faula moral sobre la tortura. 
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A la recerca dels valors universals, Mayorga es va avançar amb La 
paz perpetua al debat sobre la legitimitat de la tortura en la guerra 
contra el terrorisme, que ha aixecat polèmica als EUA amb la pel-
lícula La noche més oscura. “A Espanya alguns no van entendre la meva 
proposta. N’he vist a Roma una versió dirigida per Jacopo Gassman 
en què es revela molt bé el punt central de l’obra: el dilema d’un ésser 
humà davant d’una situació en què torturar un detingut pot conduir 
a la salvació d’altres innocents. El personatge de Manuel finalment 
decideix no torturar, malgrat que ha perdut la persona estimada, per-
què seria tractar l’esser humà com un mer cos i animalitzar-lo com un 
gos. És inacceptable tractar un ésser humà com a mitjà, va en contra 
de l’ètica kantiana i contra el pensament; contra una filosofia que 
considera que cada persona és un fi i no un mer mitjà”. A Espanya, 
diu, hi va haver qui va considerar que defensar aquest postulat era 
d’un “humanitarisme elemental”. Hi ha, afegeix, una altra qüestió: “Si 
acceptem la legalització de la tortura, estem acceptant que hi hagi tor-
turadors, que el veí pugui ser un professional”.  

AQUESTA ENTREVISTA AMB MAYORGA VA TENIR LLOC abans de l’elecció del nou 
Papa, Francesc. No esperava Mayorga viure la renúncia d’un papa 
–“vaig pensar que era una broma quan m’ho van dir”– i ara confia 
que al capdavant de l’Església catòlica hi hagi “un home de pau, intel-
ligent i sobretot que miri compassivament tots els éssers humans. Jo 
he estat educat en l’herència judeocristiana, que es pot resumir en 
la idea del no mataràs i en 
l’estimar a tothom. Aquesta 
és una enorme herència per 
a creients i no creients, és 
un missatge poderosíssim: 
el missatge de l’amor, que 
cada ésser humà és un límit 
i el seu sacrifici no és justificat per res. Això apareix en moltes de les 
meves peces, com Himmelweg i La paz perpetua”.

Mayorga es declara “no creient”, així que va ser la seva passió pel 
llenguatge el que el va portar a imaginar, a La lengua a pedazos, un 
diàleg entre santa Teresa de Jesús i un inquisidor. Se li nota que és 
un enamorat de les paraules. Va caure rendit davant les de l’autora 
d’El libro de la vida. “Quan escoltes la parla de Teresa, experimentes 
la pobresa de la llengua que utilitzem, la llengua empetitida a la qual 
hem conduït l’idioma. Menys llenguatge és menys vida. I per tant, 
¿fins a quin punt és més petita la nostra vida?”.

També li venia de gust indagar en el caràcter de la religiosa. “Era 
rebel i radicalment intempestiva”. “Com a no creient, m’interessava 
explorar el món de la seva fe, el seu misteri, d’on ve aquesta paraula, 
aquesta força d’una dona que per ser intel·ligent està sota sospita, 
més encara al segle XVI i sent néta de convers”.

A l’experiència poètica d’aquesta obra, hi va sumar el seu debut 
en la direcció i la fundació de la companyia La Loca de la Casa. Afir-
ma que la seva primera vocació és escriure, però continuarà dirigint. 
“És com escriure en l’espai i en el temps”.

Pretén repetir entre bastidors amb Los yugoslavos, text on torna a 

emergir el poder de la paraula. Parla d’un cambrer que li fa una petició 
insòlita a un client: l’ha vist animar un home i li demana que faci el 
mateix amb la seva dona, que s’està enfonsant. “Pensa que aquell bàr-
man amb les seves paraules pot treure la seva dona del pou. Està fent 
un gest sacrificial perquè està posant la dona estimada en el camí d’un 
altre home, que potser és un canalla”, argumenta l’autor. El títol remet 
poèticament a un país que es va esvair. “Iugoslàvia em sembla com un 
món estrany que convoca nostàlgia. ¿Què se n’ha fet de tots aquells 
trofeus que va guanyar la selecció iugoslava?”. 

MAYORGA REVELA UN DELS SECRETS de la seva dramatúrgia: enfrontar un 
personatge amb el seu àlter ego. “Mai tenim un conflicte tan intens 
com quan ens enfrontem a algú que és una possibilitat de nosaltres 
mateixos si haguéssim pres un altre rumb”. En les seves històries, la 
dialèctica no sorgeix, doncs, de personatges antagonistes purs, sinó dels 
altres jos que es van quedar pel camí. De duels en què cada un es troba 
amb un mirall, com passa a El chico de la última fila, El crítico o La lengua 
en pedazos. “També m’interessa un teatre que alliberi el monstre que 
tots portem a dins” i furgar en la memòria, en el passat fallit, que pot ser 
la millor arma per afrontar el present. “No es pot dissociar pensament i 
memòria”, afirma.

Tornem a l’origen del triomf de l’autor. De l’aprenent de cartògraf, 
com es defineix i titula una de les seves obres. “Traço mapes per orien-
tar-me en el món i amb l’esperança que siguin útils per als altres”. La pri-

mera marca comença en una infància d’oient. El seu pare llegia en veu 
alta relats mentre ell jugava. “A casa meva les paraules tenien un pes, 
un prestigi”. Després van aparèixer les xifres i el pensament: llicenciat 
en Matemàtiques i doctor en Filosofia. ‘Rara avis’. Les ciències exactes 
l’han format com a dramaturg, reitera. “En elles es busquen expressions 
essencials que deixin constància d’un univers complex; a això mateix 
aspirem nosaltres o un actor, que amb un sol gest explica la seva ferida”. 

També la seva faceta humanista li ha servit per abordar un teatre 
que “ha de pensar i fer pensar de forma entretinguda i emocionant”. 
Però va ser la seva passió per la literatura la que va resoldre l’equació 
del seu destí. “M’assemblo a German i a Claudio, els protagonistes 
d’El chico de la última fila. El que deia Borges que l’esdeveniment més 
important de la seva vida va ser la trobada amb la biblioteca del seu 
pare o que podia imaginar un món sense ocells però no sense lli-
bres”. La mateixa afinitat que l’uneix a Teresa (així la cita, sense cap 
més acompanyament). “Als llibres hi he trobat la pau que no em 
dona la gent’, deia ella. Jo he compartit aquesta passió lectora, i aquí 
vaig descobrir que volia ser escriptor i que el teatre era un lloc privi-
legiat per explicar històries; per reunir-se i compartir el text amb 
actors i directors, i per desafiar els límits de la llengua”.  DOM

“Tots els que van anar al casament de la filla d’Aznar 
estan caient. La nostra ficció es va quedar molt curta”


