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CRÍTICA JORDI BORDES

spectacle cínic d’autoajuda i un
pessic de sinceritat. És una broma o
un clam desesperat? Ells conviden a

anar fins al fons, a deixar-se perdre. I, a partir
de llavors, és més fàcil el canvi. És clar que
amb el discurs apocalíptic hi ha molta tram-
pa, molt joc de paraules que s’hauria de po-
der rebatre, però ells no ho deixen fer. Són
d’un text implacable més que impecable. Ca-
uen en l’efectisme fonètic que pretenen que
sigui irreversible. Si Jordi Oriol o el duet
d’Accidents Polipoètics juguen amb el llen-
guatge amb la sornegueria i la complicitat de
l’espectador, aquí es busca una contundència
que no té i, per això, falla.

Sí que tenen un bon joc les categories de
com quedar-se al fons. El teatre físic és el que

E Sobre la veritat i la
broma de l’autoajuda
dominen millor i, en plena hecatombe, són
capaços de cosir una coreografia lúdica amb
musica i llums disco. El seu teatre és de falsa
autoajuda perquè presenten una mena de
conferència psicològica, que està barrejada
entre veritat i farsa, és feina de l’espectador
separar el gra de la palla.

Segueix convencent aquesta estranya pro-
ximitat d’un espectacle que, aparentment, té
un discurs elevat però que, d’altra banda,
tanca contínuament la quarta paret, dóna

llum a la sala i pregunta. La dificultat amb
aquests parèntesis és que aguanti el ritme i la
intensitat del començament. Una solució és
tenir recursos per donar temps a l’espectador
perquè s’expressi però alhora mantenir el
personatge en tensió, sense necessitat de
pressionar ningú, simplement amb l’actitud
ben endollada.

David Franch és un actor de llarga trajec-
tòria amb un grup que va anar transformant
el seu nom. De 96º a Amaranto. El treball era
sempre de contundència. Amb un discurs
elaborat en present i en primera persona
(com el que ara desenvolupen) i un final que
es tancava en una mena de vídeo festiu on
també es passaven els crèdits de la fitxa artís-
tica. Ben bé com ara. El que passa és que en

Sergio Vila-Sanjuán revisita la violència a les escoles
de fa dècades incorporant l’amenaça del ‘bullying’

s pot amagar darrere uns coixins o
sota una estora, però el més valent
és afrontar de cara els petits trau-

mes de la infància. Aquesta sembla ser la re-
cepta que el periodista i escriptor Sergio Vi-
la-Sanjuán proposa a El Club de la Escalera,
una obra de teatre que ell presenta en forma
de llibre, amb la confiança que algú s’atrevei-
xi a portar-la a escena. Sanjuán, que al 2010
publicava la seva primera novel·la (Una here-
dera de Barcelona) a partir de les experiències
del seu avi als anys 20, i que va guanyar el pre-
mi Nadal del 2013 amb Estaba en el aire, tam-
bé inspirada en la memòria familiar, ara fur-
ga en la seva adolescència per reconstruir un
cas de bullying.La violència que es patia en els
patis als anys 60, avui està tipificada com a
bullying, una preocupació que tant mestres
com pares tenen molt present. L’autor imagi-
na una retrobada dels protagonistes, 40 anys
després. Quines són les conseqüències
d’aquells maltractaments? Com es pot actuar
quan les víctimes i l’agressor han arribat a la
maduresa? Amb un punt fantàstic, Sanjuán
invoca els fantasmes d’aquell passat, uns nois
que es refugiaven sota l’escala tot allunyant-

E 

Escampar els
fantasmes

UNA INFÀNCIA NO TAN FELIÇ  J. BORDES

se del futbol i de les possibles bromes pesades
del líder de la classe. Els uns són víctimes i
l’altre agressor. Però el pinxo es fa valer per la
seva simpatia sorneguera i les víctimes potser
buscaran una venjança que els recompensi
dels moments traumàtics.

Sanjuán es reconeix un espectador de tea-
tre. Quan va decidir arrencar un text que fes
una mirada a l’hora del pati de l’escola es va
adonar que tot portava a una confrontació
dels personatges Tot i que podia optar per
una novel·la dialogada, li va semblar més ho-
nest adoptar les rèpliques teatrals. De fet,
Sanjuán ha decidit publicar el llibre compro-
vant que és llegidor també en aquest format i
que és la manera de fixar i presentar una
obra, conscient que és complicat conèixer els
camins per poder-la pujar a escena. De mo-
ment, la publica i la mou entre possibles can-
didats. Tot i que el bullying és un tema pre-
ocupant al dia a dia de les famílies (i que, qui
més qui menys, guarda alguna cicatriu emo-
cional de la seva adolescència) no sovinteja,
certament, als escenaris. Potser el cas mes co-
negut és la d’Un déu salvatge de Yasmina Re-
za (Goya, 2010), però l’acció se centra en el

comportament dels pares que proven d’arre-
glar (i espatllen encara més) un conflicte a
l’escola. També Manuel Veiga recupera a Re-
creo el bullying, vist des del món adult.
Aquesta obra, premi SGAE de Teatre 1997,
va poder-se veure la temporada passada a
l’Akadèmia. Aquests exemples demostren
l’interès per un tema poc abordat.

Sanjuán, sí, juga altra vegada amb material
real. Els personatges es construeixen a partir
dels seus records i de molta altra gent i la re-
cerca era saber si, 30 anys després, les vícti-
mes podien capgirar la història. Per això, re-
comana la lectura també per motius terapèu-

EL CLUB DE LA
ESCALERA
Sergio
Vila-Sanjuán

Col·lecció:
Plataforma ficció
Format:
rústica amb solapes
Pàgines: 96
Preu: 15 euros
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Quinze anys amb la creació femenina
n objectiu tan clar com necessari: mostrar, encara que sigui

només durant un mes, la creació de les artistes del col·lectiu
(actrius directores, escriptores, ballarines, escenògrafes, tècni-
ques...) Projecte Vacxa és resident a la fàbrica de creació Fabra
i Coats. La iniciativa, que s’allarga fins al 2 de desembre, ar-
reenca amb Transformer 2014: Ocupar el món (avui i demà, 20
h) on es mostrarà un treball d’investigació i creació escènica
on les participants han experimentat sobre dramatúrgia, inter-
pretació i direcció a l’entorn d’una visió sobre la transforma-
ció de la dona en el món present.

NOVEMBRE VACA
Projecte de les creadores Projecte Vaca
Lloc i dies: Diversos espais, fins al 2 de desembre. Programació completa
a http://projectevaca.com/category/novembre-vaca-2014

El Romea dóna la paraula
l Teatre Romea recupera les jornades de debat de l’estiu del

2013, El teatre pren la paraula, i convida diferents especialistes
per reflexionar sobre les noves autories teatrals, tot debatent si
està canviant el paradigma del teatre de l’Estat espanyol.
S’abordaran sis temes en unes xerrades que s’aniran progra-
mant des de dilluns fins al mes de maig. El primer tema és la
relació del teatre amb l’audiovisual: L’aparició d’un nou espai
narratiu. Els ponents d’aquesta xerrada seran l’autora i direc-
tora Carol López i el director de cinema Benito Zambrano. El
gestor audiovisual Pere Roca serà l’encarregat de moderar el
debat. Els debats seran enregistrats i penjats a les xarxes, per-
què puguin ser útils a les escoles de teatre i professionals.

EL TEATRE PREN LA PARAULA
Fundació Romea-BIT
Lloc i dia: Al Teatre Romea, a partir de les 20 hores. Accés lliure.

Festival Patufet
l festival celebra els seus 10 anys de vida sempre dedicant

l’atenció a la canalla de 0 a 5 anys. El darrer cap de setmana del
festival tindrà lloc una gran festa de celebració d’aquests 10
anys (22 i 23 de novembre al Mercat de les Flors) i s’ha apostat
per una programació més internacional que mai. El festival
mostrarà, per exemple, treballs de Quebec, Brasil, França, Ho-
landa i Alemanya.

EL MÉS PETIT DE TOTS
10è Festival Internacional d’Arts Escèniques (0-5 anys)
Lloc i dies: Des de dissabte i fins al 23 de novembre a 10 ciutats de
Catalunya: La Sala Miguel Hernández (Sabadell), Teatre de l’Aurora
(Igualada), Mercat de les Flors (Barcelona), Teatre de l’Escorxador
(Lleida), Teatre Principal (Olot), Teatre Municipal (Benicàssim), Teatre
Clavé (Tordera), Teatre-Auditori (Sant Cugat), Teatres de Tarragona i
Teatre-Auditori (Granollers). Programació sencera a
http://www.elmespetitdetots.cat/pdf/cartells_edicions/2014.pdf
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AGENDA D’AUTOR J.B.

REFLEXIÓ SOBRE EL
TEATRE
PREMIS BUTACA

ls organitzadors
dels Premis Butaca
busquen nous ca-
mins a l’afer teatral.
Per aquest motiu,
han decidit organit-
zar aquesta jornada
de reflexió Premis
Butaca al voltant
del teatre actual i el
seu públic. Hi pren-
dran par: els direc-
tors Thomas Oster-
meier, Declan Do-
nellan, Carme Por-
taceli, Xavier Alber-
tí i Lluís Pasqual
Lloc i dia: Arts Santa
Mònica, des de les
11.30 fins a les 14 h.
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La dansa, les textures. Un detall d’un espectacle de l’any passat a
càrrec de la companyia danesa Aabendans.STEFANIE DITTRICH

aquesta proposta la fisicalitat ha passat a un
tercer pla (amb prou feines es toquen ni hi ha
grans, ràpids o sorollosos desplaçaments o
topades). Quan es produeix arriba molt de-
purada, fet que li dóna un matís que no exis-
tia abans. Però és massa puntual i així, amb
un discurs lluent però fals i un ritme que na-
vega per insistir a involucrar l’espectador es
perd el nord. Cal admetre que la veu de l’es-
pectador és interessant quan opina, també en
primera persona. Sigui per donar una nova
postura de repòs (“la del faraó”) com per
confessar que ha tocat fons (“no te’n pots es-
capar; t’arriba i ho has de superar...”, confir-
ma). Però li falta algun element (sigui estètic
o conceptual) que lligui millor aquesta cre-
ma de profundes intencions. ❋

OSOS EN EL AGUA
Labuena Compañía

Creació, direcció i
interpretació: 
Arantza López
David Franch, Mireia
Trias i Judit Farrés

Dia i lloc: 
Divendres, 31
d’octubre. Està en
cartell, fins diumenge,
9 de novembre.
Al Versus Teatre.

tics. L’autor tenia clar que s’havia de fugir del
maniqueisme i per això juga amb un perso-
natge sinistre però que “té una part de la seva
personalitat que atrau”. Per la seva banda,
l’estratègia dels companys d’aula és enviar
un missatge al seu antic agressor “amb un
punt de venjança i un altre de justícia”. L’apa-
rició de la germana d’un dels companys, que
desenvolupa les seves aptituds de mèdium,
proporciona a la trama dura un punt fantàs-
tic que no queda mai del tot explicat si és real
o és un engany. Els fantasmes apareixen i
s’expliquen. Parlar, la clau per trencar l’ame-
naça del bullying. ❋

Records, ara, de la
infància. El
periodista i escriptor
Sergio Vila-Sanjuán,
dilluns passat a l’hotel
Hesperia de
Barcelona.
JOSEP LOSADA


