
espectacles 29 DE JUNY DEL 2015 57DILLUNS

33 Anna Maria Ricart, a la plaça d’Osca de Barcelona.
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–¿Què va significar per a vostè re-
bre un premi Max?
–Estàvem convençuts que no gua-
nyaríem. Dues nominacions ja 
eren un premi suficient perquè la 
nostra companyia és petita i no la 
coneix ningú. Va ser magnífic per-
què fa dos anys vaig deixar la ràdio i 
el periodisme per fer teatre. Aquest 
premi em dóna a entendre que no 
m’he equivocat. M’impulsa a se-
guir endavant en el meu camí. 

–Un camí que no és gens fàcil, per 
cert.
–Els últims anys a Catalunya Ràdio 
vaig treballar els caps de setmana 
per poder anar de dilluns a diven-
dres a classes a l’Institut del Teatre. 
No tenia ni un dia lliure. Va ser una 
autèntica bogeria.

–Però ara compensa.
–El teatre sempre ha sigut una de 
les meves passions. Després de 21 
anys com a periodista sentia que 
aquella etapa s’acabava. Però és cu-
riós, teatre i periodisme tenen molt 
en comú.

–¿Deu ser perquè tothom interpre-
ta un rol?
–Ha, ha, ha, això també. Però em re-
fereixo al fet que tant el periodista 
com el dramaturg intenten expli-
car la realitat i el món. A la ràdio ho 
fas explicant el que passa al teu vol-
tant. Al teatre, des de la ficció.

–¿Què està preparant en l’actuali-
tat?
–Treballo com a ajudant de direcció 
de Troianes 15, un muntatge creat a 
partir de l’obra de Sartre Les Troia-
nes, que dirigeix Anna Estrada.

–¿Treballa en algun text propi?
–Estic amb diversos projectes amb 
companyies petites i gent que co-
mença, amb moltes ganes, il·lusió 
i força.

–¿És més fàcil adaptar textos o cre-
ar-ne un des de zero? 
–He adaptat contes, una novel·la i 
Fuenteovejuna. Crear un text propi és 
completament diferent però és re-
alment molt bonic. El perill d’adap-
tar és que si la teva visió és molt di-
ferent de la del públic potser aquest 
no entrarà finalment en la histò-
ria. Per sort això no va passar amb 
Fuenteovejuna. Els textos clàssics te-
nen molta força. 

–¿D’on va partir en aquesta obra?

Va ser periodista, es va reinventar com a 
dramaturga i va guanyar el Max a la millor 
adaptació teatral per ‘Fuenteovejuna. Bre-
ve tratado sobre las ovejas domésticas’. 

Anna Maria Ricart
Directora teatral
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«Començo a trobar la meva pròpia veu»
–Vam treballar el text pensant en el 
teatre de carrer. Així, amb una esce-
nografia circular, és com es va veu-
re al festival de Tàrrega, a l’Off d’Al-
magro i al festival Don Quixot de 
París. Però a Barcelona es veurà di-
ferent. La idea és muntar-lo a la sa-
la principal de La Seca, la primave-
ra vinent.

–Ha estrenat dues obres pròpies: 
Flors carnívores i La fórmula de la 
felicitat a Atrium...
–Estic començant a trobar la meva 
pròpia veu. Tiro més cap al drama 
encara que algun director m’ha dit 

que als meus textos hi ha enterrat 
un cert sentit de l’humor. 

–¿Com valora el teatre públic?
–És una llàstima que s’hagi deixat 
perdre el projecte T6 del TNC. Als 
teatres públics els demanaria més 
atenció als directors, autors, actors 
i escenògrafs que comencen. En-
tenc que hi ha crisi però una inicia-
tiva tipus T6 hauria d’existir, ja que 
ara la gent jove treballa en sales pe-
tites amb tan poc aforament que és 
impossible viure de la taquilla i en-
cara menys amb el 21% d’IVA. Molts 
treballen sense cobrar. H


