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JUSTO BARRANCO

JuanMayorga (Madrid, 1965) és el
dramaturg espanyol actual amb
més projecció internacional.
Obres seves com Himmelweg, La
tortuga de Darwin o La paz perpe-
tuaes representenamigmón,men-
tre que El chico de la última fila ha
estat convertida ambèxit perFran-
çois Ozon en una pel·lícula: En la
casa. Llicenciat enMatemàtiques i
Filosofia i doctor en aquesta disci-
plina amb una tesi sobre Walter
Benjamin, les seves obres desem-
barquen ara de forma massiva a
Barcelona i Madrid. Al novembre
va rebre el premiNacional deLite-
ratura Dramàtica per La lengua en
pedazos, nascuda de la lectura del
Libro de la vida de Teresa de Jesús
i que és el seu debut en la direcció.

Com va viure el premi?
Molt content. No aspiràvem a fer
més d’un parell de representa-
cions per als amics, i l’hemportada
ja a Tel Aviv, Belgrad, Dresden...

Ésuna obraque respecta l’especta-
dor exigint-li, li demana una escol-
ta còmplice, una hospitalitat. I és
sorprenent el seu èxit en aquests
temps on un simple gest et permet
canviar de pantalla. És la trobada
fictícia entre Teresa de Jesús i un
inquisidor, dues maneres d’enten-
dre la fe. La de Teresa és sensual,

parteix del rostre de l’altre. Ella
veu ocasions per pregar i per cele-
brar la vida en tot el que l’envolta.
Déu és al món. Al davant té un in-
quisidor amb fe sincera però un
Déu llunyà, gèlid. Ella construeix,
crea el seu propi llenguatge. Ell vol
posar-hi ordre en una cosa que
neix desobedient i rebel.

És creient?
Nosócunhomede fe, peròm’inte-
ressa tota forma d’experiència hu-
mana i la religiositat és una mane-
ra molt important de ser al món.
No tinc una actitud cínica ni de su-
perioritat com si hagués superat
un moment d’infantilisme al qual
altres encara són addictes. Hi ha

formes menyspreables de l’expe-
riència religiosa i altres elevades.
Porta la gent a fer coses horribles
però tambéa gestos d’amorquedo-
nen sentit a la vida. Teresa, quan
parla de Déu, parla de justícia,
d’amor al món i als altres i de
l’exemplaritat de Crist. M’inter-
pel·la. Sento que sóc més a prop

d’homes amb experiència religiosa
que de molts ateus.

En quin moment es va plantejar fer
teatre?
No vaig anar al teatre fins als 16
anys i perquè ens hi van obligar a
l’institut. El primer que vaig veure
va ser Doña Rosita la soltera, amb
NúriaEspert dirigida perJorgeLa-
velli. Va ser una sort que la prime-
ra trobada tingués aquesta fondà-
ria. No era una peça més o menys
simpàtica feta per uns paios enrot-
llats. M’oferia una representació
del gran misteri de la vida, del pas
del temps que ens travessa. Em
vaig enamorar del teatre com a art
de la imaginació. I com que sem-
prehavia tingut relació amb les pa-
raules i escrivia novel·la i poesia,
vaig escriure una obra de teatre,
molt ingènua en la seva forma,
Siete hombres buenos, i la vaig pre-
sentar al premiMarquésdeBrado-
mín. Vaig aconseguir l’accèssit. A
més, hi va haver un factor pretea-
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TeatreLas obresdel darrerpremiNacional deLiteraturaDramàtica, JuanMayorga, esmultipliquen
aMadrid i aBarcelona i apareixeran reunides enun llibre. L’autor parla del seu teatre amb ‘Cultura/s’

Mayorga, la llengua salvada

“He vist al carrer
l’oncle Vània, i
Txékhov m’ha ajudat a
estimar la gent, la seva
ferida i les il·lusions”

“No busco que el meu
teatre canvïi la societat,
però sí que voldria que
pogués ajudar alguna
gent a viure”

Juan Mayorga fotografiat durant la presentació de la seva obra ‘El crítico’ a la Biblioteca de Catalunya XAVIER CERVERA
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Etral important: el meu pare llegia

enveualta, vivia enuna casaon sen-
tia la llibertat de les paraules, on po-
dia escoltar el debat entre Settem-
brini i Naphta a la clínica de tuber-
culosos de La muntanya màgica o
les novel·les de la col·lecció Reno o
Marañón o Ortega. Això té a veure
amb aquesta vocació i aquest senti-
ment que les paraules creen mons.

N’està creant un amb la seva obra?
Inevitablement un comparteix el
seu món. Quan d’altres em llegei-
xen o ho faig jo descobreixo res-
sons, trets, preocupacions, i em
sembla que qui em llegeixi acabarà
coneixent-me. Seria arrogant dir
que creo unmón. Però parlo d’allò
que m’importa: no podem preten-
dre l’interès dels altres si el que ex-
pliquemnoens importa.Així lame-
va obra té elements recurrents,
com el mapa, que té a veure amb
certavisió del teatre i de l’experièn-
cia de l’home almón. Un traçama-
pes per orientar-se. I el teatre és
com construir un mapa: tries uns
signes rellevants davant d’altres,
deixes fora coses per donar relle-
vància a la resta. Hi ha qui subrat-
lla la importància de la violència al
meu teatre. És un assumpte, però
d’un tema major que és el gran te-
madel teatre des de sempre: la fra-
gilitat de l’ésser humà. Som éssers
vulnerables però alhora aspirem a
la dignitat, la llibertat i la bellesa.

S’imagina d’aquí a 20 anys? On vol
portar la seva obra?
He tingut sort en trobar el teatre.
perquèambell he trobat unamane-
ra de relacionar-me amb el món,
de compartir la meva sorpresa cap
a les coses que passen i pensar-hi.
Em veig exigint-me cada dia més.
Vull estendre la meva escriptura i
buscar altres direccions, per això
m’he posat a dirigir. No emplante-
jo escriure molt, però sí alguna
obra amb valor per als altres.

Quin tipus de valor?
Quan vaig ser per primer cop a
França ambunaobra de teatreme-
va en una petita sala d’extraradi
feia un temps de gossos. Hi havia
50 espectadors i no venien per ser
parents dels actors. Ni per mi. Ho
feien perquè el teatre els havia
mossegat alguna vegada. En com-
prendre això, vaig comprendre
també que la nostra primera mis-
sió és fer que qui vagi al teatre sen-
ti la necessitat de tornar-hi, perquè
al teatre li hapassat algunacosa im-
portant. Com a espectador m’ha
donat molt. He vist al carrer l’on-
cle Vània, i Txékhovm’ha ajudat a
estimar alguna gent, la seva ferida,
les seves petites il·lusions, la seva
desesperació. El teatre ha de ser
un acte d’amor a la gent, de respec-
te i amor a la vida. Voldria que aju-
dés algunagent a viure.Noque can-
viï la societat, sinó que sigui un ac-
te important, com la trobada amb
algunes persones, comuna conver-
sa amb algú, comuna revelació que
et va proporcionar un lloc. |

Una santa i BobbyFischer
Juan Mayorga
El crítico
TEATRE BORRÀS
BARCELONA
Fins al 2/III

El chico de la
última fila
TEATRE GALILEO
MADRID
Fins al 9/III

SALA MUNTANER
BARCELONA
Del 12/III al 20/IV

El arte de la
entrevista
TEATRO MARÍA
GUERRERO
MADRID
Del 21/II al 13/IV

La lengua en
pedazos
TEATRO FERNÁN
GÓMEZ
MADRID
A l’abril

Henrik Ibsen
Un enemic del
poble
TEATRE LLIURE
BARCELONA
Versió de Juan
Mayorga i Miguel
del Arco. Fins al
16 de febrer

El teatre de JuanMayorga viu en
aquests moments una veritable
explosió. El premiNacional deLi-
teratura Dramàtica per La lengua
enpedazos coincideix ambunaco-
lossal presència del teatre de l’au-
tor a les cartelleres no només de
Madrid sinó també deBarcelona i
amb la publicació el mes de maig
per l’editorial La Uña Rota del
seu Teatro escogido, un volum
que agruparà vint de les vint-i-
cinc obres que ha escrit. Obres a
les quals cal sumar nombroses co-
escriptures i adaptacions, com la
que en aquests moments triomfa
en el Lliure de Barcelona: Un
enemic del poble, una revisió del
clàssic d’Ibsen realitzada per al
Centre Dramàtic Nacional i a la
qual Miguel del Arco, el director
de la peça, ha aportat algunes
idees més.
A Barcelona es va poder veure

ja la versió del Platonov de
Txékhovque va ferMayorga, pro-
tagonitzada per Pere Arquillué, i
també s’havien vist obres seves
com La tortuga de Darwin, que va
aconseguir un gran èxit amb Car-
men Machi, o com la inquietant i
violenta La paz perpetua. I sens
dubte les seves peces ambAnima-
lario: Últimas palabras de Copito
de Nieve, Hamelín, Alejandro y
Ana, escrita amb Juan Caves-
tany... Però el que es viu en
aquestsmoments és undesembar-
cament aclaparador: si la Sala
Atrium programava fins fa poc i
ambmolt èxitHimmelweg –sobre

la història real d’un expert de la
Creu Roja que envien a un camp
de concentració nazi i informa
que no passa res anormal perquè
el jerarca nazi obliga que tots re-
presentin una gran funció per a
ell–, ara el teatre Borràs acull una
de les seves últimes obres,El críti-
co, protagonitzada per Pere Pon-
ce i Juanjo Puigcorbé, el Lliure
presenta la seva versió d’Un ene-
mic del poble, la SalaMuntaner re-
brà El chico de la última fila, que

ara es representa a Madrid, i és
força probableque recali a la capi-
tal catalana lanova estrenade l’au-
tor, El arte de la entrevista, que
aquest febrer arriba alCentreDra-
màtic Nacional dirigida, com El
crítico, per Juan José Afonso.

Unaobraque, explica, “té a veu-
re amb El chico de la última fila
perquè l’origendel conflicte és un
exercici escolar”: una adolescent
arriba a casa ambuna càmera dei-
xada per l’institut perquè a classe
de Filosofia han convidat una pe-
riodista que els ha parlat de l’art
de l’entrevista i la seva ètica. I han
de fer-ne una. Acaba entrevistant
la seva àvia, que sembla que està
perdent el cap. I la primera pre-

gunta, quina és la seva pel·lícula
favorita,Esplendor a l’herba, dona-
rà peu a una revelació del passat
que desestabilitzarà la seva famí-
lia. “La mare li retreu per què ha
hagut de dir això ara. Ella respon
quemai no li havien fet unaentre-
vista. Apareix una personalitat
possible només en aquell mo-
ment. O potser només és un pas-
sat idealitzat, somiat. Com diu el
meu bon amic Benet i Jornet,
l’obra parla de l’esperança en el
passat.No hi ha res tan imprevisi-
ble com el passat, està tan obert
com el futur, ple de coses que no-
més ara veiem que tenen impor-
tància o n’entenem el significat.
L’obra parla de l’anhel de llibertat
i bellesa i de lamemòria i les iden-
titats que ens construïm a través
del relat”, diu Mayorga.
A Barcelona quedarà per venir,

encara a la recerca de sala,La len-
gua en pedazos, que sí que tornarà
a l’abril per tercera vegada a Ma-
drid, al Fernán Gómez, protago-
nitzada per Clara Sanchis. A més,
al maig es compliran vint anys de
la primera estrena de Mayorga,
Másceniza. I nopara: preparaRei-
kiavik, sobre el duel entre Bobby
Fischer i Boris Spassky, un altre
enfrontament entre dues mane-
res de ser al món. Però sobretot,
com li agrada a ell, “una peça so-
bre per què construïm personat-
ges i els defensem, per què ens
posem a la pell d’altres: potser de
vegades és més fàcil que viure la
vida d’un mateix”. J.B.

A l’esquerra,
Pere Arquillué a
‘Un enemic del
poble’. A la dreta,
Pere Ponce i
Juanjo Puigcorbé
a ‘El crítico’
ROS RIBAS / ARXIU

‘Reikiavik’ parla
del duel entre Fischer
i Spassky i sobre
per què construïm
personatges


