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El treball ¿dignifica? 
3David Desola denuncia a ‘Zona Franca’ l’absurd sistema laboral

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

D
iu el dramaturg David De-
sola (Barcelona, 1971) que 
a principis dels anys 90 va 
patir un viacrucis laboral 

similar al que pateixen els joves 
d’avui. «Ja ningú se’n recorda d’aque-
lla crisi perquè la present l’ha eclip-
sat. Però jo era un ni-ni. Passava 
d’una feina a una altra, totes precà-
ries, amb sous mísers», recorda. 
Aquelles experiències li van servir, 
això sí, per a alguna cosa molt positi-
va. Va escriure Almacenados, obra es-
trenada a Madrid el 2004 amb José 
Sacristán i representada amb èxit en 
molts països (a Mèxic va estar cinc 
anys en cartellera i ha sigut adapta-
da al cine). La Sala Muntaner la resca-
ta ara en una versió catalana sota el 
títol Zona Franca que dirigeix Israel 
Solà, de la companyia La Calòrica. 
Jordi Casanovas firma la traducció, i 
Lluís Marco i Pau Vinyals salten a es-
cena a defensar les antagòniques ra-
ons dels personatges. Ho faran fins 
al 13 de desembre.
 Amb aires autobiogràfics, aques-
ta comèdia agredolça narra la troba-
da en un magatzem entre el senyor 
Mañé (Marco), a punt de jubilar-se, 
i Nin, el jove substitut, debutant en 
el mercat laboral. Mentre el primer 
li ensenya, orgullós, les tedioses tas-
ques realitzades durant tres dèca-
des com a encarregat, el nouarribat 
li qüestiona el sentit i la utilitat de la 
seva feina. 
 
TASQUES INÚTILS / Desola, afirma, va 
conèixer en aquells difícils 90 molts 
senyors Mañé. Treballadors veterans 
i submisos, als quals el seu món gira-
va al voltant de l’empresa. No hi ha-
via vida, per a ells, més enllà de l se-
va quotidiana feina productiva, per 
més absurda que fos. «Estaven entre-
gats a l’empresa encara que tingues-
sin sous mísers i tasques gens gratifi-
cants. Li tenien un respecte absolut. 

Una cosa semblant a la síndrome 
d’Estocolm que pateixen alguns se-
grestats», compara. 
 L’autor dispara els dards a aque-
lla sentència marxista enaltida pel 
capitalisme que pregona que el tre-
ball dignifica l’home. «Sovint no dig-
nifica en absolut. És ingrat, ens hu-
milia i ens esclavitza. Ens lliga a un 
horari i a una hipoteca...», denuncia 
Desola, que treu el suc al buit de con-
tingut de moltes feines i els workaho-
lics (addictes a la feina). 
 «Els polítics ens parlen de més 
llocs de treballs, però no especifi-
quen si són dignes i útils per a la so-
cietat», exposa l’autor de Siglo XX que 
estás en los cielos, que va dirigir Blan-
ca Portillo, i La charca inútil, premi 
Lope de Vega. Desola aclareix que Zo-
na Franca (el primer muntatge en ca-
talà d’una obra seva) no és una críti-
ca a la classe treballadora, sinó «una 
reflexió sobre com a vegades la fei-
na deixa de ser una manera de gua-
nyar-se la vida per convertir-se en el 
que dóna sentit a la vida». «¿Vivim 
per treballar o treballem per viure?», 
resumeix Marco, que elogia un text 

ESTRENA A LA SALA MUNTANER

que uneix profunditat i divertimen-
to. «Resulta més gratificant fer una 
comèdia des de les entranyes». 
 És una obra «divertida i trista al-
hora, afegeix Solà, que en el seu úl-
tim muntatge amb La Calòrica, Bluf, 
ja incidia en la precarietat laboral ju-
venil. «Zona Franca parla de dues pos-
tures vitals xocants; de l’absurd de 
les ocupacions inútils i també de les 
relacions humanes. Entre els perso-
natges s’estableix un vincle interge-
neracional que transita pel rebuig, 
la fascinació, l’aprenentatge mu-
tu, l’humor i l’amistat. Mañé ha vis-
cut enganyat i Nin, encara que pen-
sa que serà feliç, potser també caurà 
en l’engany i s’haurà d’aguantar per 
sobreviure». D’aquelles experiènci-
es que li van inspirar l’obra, Desola 
se sincera: «Quan tens una feina de 
merda l’únic objectiu és escaquejar-
se al màxim». H

«¿Vivim per treballar  
o treballem per viure?», 
resumeix Lluís Marco, 
que actua amb  
Pau Vinyals 

33 Lluís Marco i Pau Vinyals, els treballadors de ‘Zona Franca’, obra de David Desola que dirigeix Israel Solà.
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