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‘Joc de miralls’ a l’Espai 
Lliure: el perill de fer teatre

no permet que es jutgin els perso-
natges”, diu Martel sobre el desen-
volupament de la trama, protago-
nitzada per la professora de teatre 
del grup (Isabel Rocatti), el seu ma-
rit (Jordi Martínez), un fuster (Edu-
ard Farelo), una aspirant a actriu 
(Aina Clotet) i una noia que està a 
punt d’entrar a la Universitat (Ele-
na Tarrats). Per accentuar la ver-
semblança de la peça, l’escenògraf 
Alejandro Andújar ha traslladat 
l’entrada a la sala a una porta que no 
és l’habitual de l’Espai Lliure. 
D’aquesta manera, el públic, més 
que espectador, es converteix en un 
voyeur del que passa a l’escenari. 

La història arrenca com una co-
mèdia i a mesura que avança van 
apareixent els aspectes tràgics de la 
vida dels personatges. “Es tracta del 
primer curs de teatre que organit-
za el centre i té una funció més tera-

pèutica que professional”, expli-
ca el director, que qualifica Joc de 
miralls de “comitragèdia” amb 
una estructura molt fragmenta-
da, gairebé cinematogràfica. Hi 
ha moments d’humor al llarg de 
l’espectacle, però l’autora no va 
tenir mai la intenció de buscar els 
gags. Joc de miralls “té elements 
de reality show”, diu Isabel Ro-
catti, i Eduard Farelo la  conside-
ra com “una partitura excepcio-
nal”. “Annie Baker s’ha passat 
moltes hores escoltant la gent. 
Les converses que escriu són es-
tranyes”, assegura Aina Clotet. 
“Vol portar els actors i el públic 
als límits de la incomoditat. Re-
presenta, a més, que totes les per-
sones som brillants i alhora idi-
otes, lúcides i patètiques”, afe-
geix Clotet. 
 
El pes essencial dels silencis 
“Qualsevol conversa sentida al 
carrer és susceptible de ser tea-
tral. Annie Baker sap que l’aten-
ció del públic ha canviat, posa 
l’atenció de les escenes al nivell 
del segle XXI, el situa al fulgor de 
la batalla sense anticipar els con-
flictes ni posposar-los”, diu Mar-
tel sobre mètode de treball de 
l’autora. Tot i aquest vessant 
mundà de la seva escriptura, Ba-
ker no renega de la tradició, des 
de Txékhov i Pirandello fins a 
Harold Pinter. “És una mica 
Txékhov, tot és al text”, insisteix 
el director.  

Amb tot, Annie Baker agafa 
distància dels elements més 
col·loquials d’una conversa. 
“Creu que el 90% del que es diu 
no té sentit. Aprecia molt el silen-
ci”, reconeix Martel. Aquest fet 
comporta que l’obra tingui una 
estructura “matemàtica” dels si-
lencis que “escup” qualsevol lli-
cència que els directors s’inten-
tin prendre amb el text. L’única 
llicència amb el text se l’ha pogu-
da prendre la traductora, l’actriu 
i dramaturga Cristina Genebat: 
ha catalanitzat els noms dels per-
sonatges i ha traslladat l’acció 
dels Estats Units a un poble cata-
là imaginari. e

El públic va coneixent els personatges de Joc de miralls al llarg de les classes d’un curs de 
teatre de sis setmanes que formen l’estructura de l’obra. ROS RIBAS

 Annie Baker, guanyadora del Pulitzer, debuta a l’Estat
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L’Espai Lliure és des d’avui i fins al 
15 de març un centre cívic, el casal 
on es fa el curs de teatre d’estiu de 
sis setmanes de Joc de miralls, l’obra 
de la dramaturga nord-americana 
Annie Baker. “És una autora molt 
representada internacionalment. 
Joc de miralls s’ha estrenat fa poc a 
Singapur, Califòrnia i el Canadà i 
l’autora va guanyar el Pulitzer de te-
atre l’any passat amb només 33 
anys”, explica Juan Carlos Martel 
Bayod, el director de la peça que, a 
més, és la primera de l’autora que es 
representa a l’Estat. “El públic va 
coneixent els personatges a mesura 
que passen les setmanes. Rep molta 
informació d’ells i van tancant 
l’obra. El text pot ser ambigu, però 
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Els 35 anys d’història de La Fura dels Baus ja són al museu
vintena d’espectacles que poden 
arribar a produir cada any. Un 
dels fundadors i directors de la 
companyia, Pera Tantiñà, va as-
segurar que donaran feina a 
l’Institut del Teatre “molts anys 
més”. Va afirmar que l’acord amb 
el MAE és “una ganga”, perquè 
garanteix la conservació i digita-
lització de tot el seu arxiu. A més, 
estarà a disposició del públic i els 
investigadors.  

“Estem molt orgullosos de tot 
el que hem fet i d’haver guardat 
tot aquest material; sabent que 
tot és aquí, dormim tranquils”, va 
confessar Tantiñà, i va afegir que 
queda com a llegat per a les noves 
generacions, a les quals els toca-
rà despullar-se i llançar-se al fang 
com van fer ells, ara que són uns 
“clàssics”, va dir. “I està bé”.e

Fotografia de l’arxiu de La Fura dels Baus amb els 
membres de la companyia en els seus inicis. ACN

Les octavilles que els integrants de 
La Fura dels Baus dibuixaven a mà 
per promocionar-se en els seus ini-
cis, els informes del procés creatiu 
de l’actuació als Jocs Olímpics del 
1992 i fins a més de 15.000 fotogra-
fies són alguns dels materials que 
La Fura dels Baus ha donat al Cen-
tre de Documentació i Museu de les 
Arts Escèniques (MAE) de l’Insti-
tut del Teatre. En total, 25.000 do-
cuments –fotografies, vídeos, il·lus-
tracions i guions– datats entre el 
1974 i el 2009 que expliquen 35 
anys de trajectòria artística d’una 
de les companyies catalanes més 
veteranes i internacionals, i que es-
peren seguir ampliant gràcies a la 
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Punyent 
“Vol portar el 
públic al límit 
de la 
incomoditat”, 
diu Aina 
Clotet del text

Coses de la 
política cultural 

que costen 
d’entendre

●● La satisfacció del conseller. Hi 
ha coses que, des d’aquí baix, no 
s’entenen. Com que el conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, estigui 
satisfet amb el pressupost de la seva 
conselleria –que puja un 7%– i digui 
que representa un retorn a la “pro-
gressiva normalitat”. No sabem què 
vol dir per al senyor Mascarell nor-
malitat, quan no hi ha hagut cap any 
en què el pressupost de la matèria 
hagi arribat al que es considera nor-
mal en països del nostre entorn com 
França (mínim 2%). En qualsevol 
cas, es tracta d’una apreciació gens 
compartida, ja no per l’oposició po-
lítica, sinó per les entitats culturals, 
amb el CoNCA al capdavant, com va 
deixar clar fa uns dies en aquest di-
ari el seu president, Carles Duarte. I, 
per descomptat, per tots els profes-
sionals de la cultura que treballen 
dins d’una progressiva precarietat. 

● Sense ambició. El conseller, pe-
rò, qualifica els comptes de “magní-
fics”. Amb això de la crisi hem per-
dut l’ambició, de manera que un os 
a l’escudella ja fa un gran àpat. Mag-
nífics ho seran quan assolim la nor-
malitat, no abans, no els sembla? Si 
no és que s’entenen els consellers de 
Cultura com a administradors de 
recursos i poca cosa més, esclar, si 
hi ha un 7% més de recursos... El 
cert és que les bases creatives se-
guiran passant gana. Una prova 
d’això és el conveni que s’ha ofert a 
la Sala Beckett i que representa 
una disminució –em diuen– del 
50%. I, cosa que és més greu, el su-
port no serà suficient per sostenir 
la nova seu al Poblenou. 

● Una compra curiosa. No hi ha 
qui entengui per què la conselleria 
va comprar una biblioteca d’econo-
mia per 135.882 euros, quan no hi ha 
diners per a res. La qüestió no és que 
el venedor fos un cunyat de Jordi 
Pujol, Francesc Cabana Vancells, si-
nó que un producte així és obvi que 
no té gaires compradors i que, ves 
per on, arxius del prestigiós escenò-
graf Joan Guillén se’ls ha quedat la 
Biblioteca Nacional d’Espanya sen-
se contraprestació.  

● Un estrany Canal. Hi ha més co-
ses que no s’entenen, com que el sou 
del futur director del Centre d’Arts 
Escèniques El Canal de Girona-Salt 
representi el 20% del pressupost 
que haurà de gestionar, 300.000 eu-
ros. I encara s’entén menys que la 
convocatòria hagi trigat quasi dos 
anys per la dificultat de “trobar la 
fórmula més adient”, com va dir l’al-
calde de Salt, Jaume Torramadé. 
Excuses.e
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