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Cap al final de Litus, el Toni (Borja 
Espinosa), llença la frase que obre 
tots els panys: “Qui collons vol 
créixer?”. Ell, germà del Litus, el 
personatge absent i protagonista 
de l’obra de Marta Buchaca que 
s’estrena a la Sala Flyhard, està 
llegint una carta al davant de 
quatre amics, la Laia (Anna 
Alarcon), en Pepe (Josep 
Sobrevals), en Pau (Jacob Torres) i 
en Marc (David Verdaguer). Tots 
s’han reunit per parlar del Litus, 
mort fa tres mesos en un ‘accident’ 
de trànsit a la Rabassada. Estan en 
la trentena. No són adolescents ni 
grans. Es troben en aquell moment 
de la vida en què han de decidir 
què volen ser de grans, perquè ja 
gairebé ho són.

L’obra comença de manera 
gràfica. En Marc, en calçotets, jeu 
arraulit al sofà. Viu temporalment 
a casa de’n Pau. Està deprimit. 
Molt. I en Pau li dóna ànims. En 
uns minuts arribaran els amics de 
tota la vida. Tots han quedat 
trasbalsats per la desaparició de 

Litus. Quan acaba l’assaig, som 
tots, els que ens sentim aclaparats. 
Buchaca deixa clar que l’obra “no 
és un drama suec”, sinó més aviat 
una tragicomèdia. La presència de 
David Verdaguer, per exemple, 
ajuda molt al respecte. Riem i 
patim, gairebé a parts iguals.

El que sí pretenia Buchaca era 
fer un retrat generacional. I 
podríem dir que si us va agradar el 
Sé de un lugar d’Ivan Morales, 
aquesta obra us fascinarà. Ella és 
del 1979 i enyora la infantesa i se 
sent tan identificada amb els 
Goonies com els personatges de la 
seva obra. “Enyoro estar 
deprimida i que vingui la mare i 
em digui, ‘tot anirà bé’. Avui dia és 
molt difícil que algú et digui això”, 
explica l’autora. “Fer-te gran és 
difícil”, rebla.

Més difícil encara és escriure 
sobre la mort sense ser categòric, 
ni soporífer. Buchaca diu que, de 
petita, va viure a casa la mitificació 
d’un mort, el primer marit de la 
seva mare. Litus va una mica per 

aquí, sobre com cinc amics 
recorden una persona especial que 
ha passat per les seves vides. A 
partir d’aquest argument, la troca 
es descabdella amb suavitat.

Potser és tan fascinant aquesta 
obra per la veritat que transmeten 
els personatges. Buchaca ha pogut 
treballar tres mesos amb els actors 
abans de l’estrena. Va començar la 
feina amb la meitat del text escrit i 
la resta ha sorgit a través 
d’improvisacions, cosa que ha 
provocat que els intèrprets es 
fessin seus els personatges. “Puc 
dir que és el primer cop que he 
deixat que una obra em 
sorprengui, i ho ha aconseguit”, 

diu. També és el primer cop que, 
canònica, ha deixat que l’acció es 
desenvolupi en present i en un 
mateix lloc. Unitat d’acció, que 
deien. Gran feina a la vista, ideal 
per a una sala més gran. La 
Villarroel? Lliure de Gràcia?
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És el primer cop 
que he deixat 
que una obra em 
sorprengui, i ho ha 
aconseguit

El protagonista no hi és, però hi són els seus amics.

 No descobreixo res si els dic, 
il·lustre Senat, que en els 

darrers deu anys hem viscut una 
autèntic boom del teatre català, 
un dels efectes del qual podria 
haver estat el creixement 
espectacular del públic. Mai, en la 
història recent d’aquest país, hi 
havia hagut tantes obres escrites 
aquí a la cartellera, ni tantes que 
funcionessin tan bé. I mai tants 
dramaturgs de menys de 40 
s’havien guanyat la vida amb el 
que escrivien.

 Guillem Clua, Pau Miró, Jordi 
Casanovas, Marta Buchaca, 

Marilia Samper, Josep Maria Miró, 
Cristina Clemente, Marc Rosich, 
Esteve Soler... estrenen aquí i a 
fora amb certa constància. Viuen 
del teatre (i de la tele, els que 
escriuen guions). I, a sobre, tenen 
públic, cosa que els seus pares 
literaris ni s’imaginaven. 

 Si anem al camp de la 
direcció o la interpretació, 

passa el mateix. Falten directors 
amb personalitat pròpia, que se la 
juguin una mica més. Però 
segurament no els deixen. Els 
actors joves, alhora, són tan bons 
com els vells, tot i que, 
malauradament, viure en aquest 
païset de pa sucat amb oli, els treu 
més coses que el que els ofereix. 
És curiós, per exemple, que 
Nausicaa Bonnín no tingui papers 
damunt la taula. 

 Que pugi saba nova és culpa 
de dues institucions: la Sala 

Beckett i el Teatre Lliure. A la 
Beckett neixen i creixen els 
dramaturgs. Al Lliure, els 
directors. El T6 del TNC completa 
el triangle. Tot això, però, ja s’ha 
acabat. Els que tenen 20 anys 
hauran d’espavilar-se i aquesta 
Generació Daurada del teatre 
català serà la primera i l’última. 
Avui, ara, la gran pedrera es troba 
a la FlyHard, al Versus, a la Nau 
Ivanow, a la Trono de Tarragona, a 
La Planeta de Girona. Sales que 
reben menys subvencions que 
molts teatres privats... Als teatres 
públics se’ls exigeix alta 
ocupació. I això vol dir cap risc, 
apostes segures. D’aquí a deu 
anys ens morirem d’avorriment, 
però almenys sabrem qui és el 
culpable.  –Andreu Gomila

Brutus
La pedrera

“Qui collons 
vol créixer?”
Marta Buchaca estrena l’obra generacional 
‘Litus’ . L’Andreu Gomila recorda els ‘Goonies’
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