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SABADELLENCS

JORDI RAMON EDA director de teatre

El poder de la constància i la il·lusió
Jordi Ramoneda Tuset (Sabadell, 
1987) —realment vaig néixer a 
Barcelona, però al cap de tres ho
res ja era a Sabadell», concreta— és 
guionista i director de teatre. Llicen
ciat en guió televisiu i cinematogrà
fic per l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), 
va començar la seva carrera com a 
guionista de «sitcom» amb la sèrie 
de televisió «Arròs covat». Després 
va fer el salt a la indústria cinemato
gràfica i ha treballat com a analista 
de guió a Filmax. Actualment diri
geix l’obra «Les empreses es bara

llaran per donar-te feina», que es re
presenta aquest mes de novembre 
al Jove Teatre Regina, de Barcelona. 
Amb un sentit de l’humor molt fi, 
es defineix com una persona cons
tant, treballadora i que valora molt 
les coses. El seu desig és que «tal i 
com està el món, amb tot aquest 
conflicte amb l’Estat Islàmic, entre 
tots hauríem d’intentar entendre ns 
i parlar. Només així arreglarem les 
coses. I deixem d’odiar el descone
gut. Fem un esforç per entendre’l i 
conèixe’l. Només debatent millora
rem les coses», explica.

«La meva 
creativitat es 
basa a treballar»

i

Què recordes de 
la teva Infantesa?
Va ser molt plàci
da, tranquil·la.Jo 
estudiava a l'anti
ga escola Nos
tra Llar. al carrer 
de l'Estrella. Era 
un col·legi molt 

petit, amb una educació molt 
oberta... Això era fantàstic! 
També recordo que passava 
moltes hores amb els meus 
avis perquè els pares treballa
ven tot el dia. Un dels altres 
records inesborrables són els 
estius a Pineda de Mar i a Plat
ja d'Aro... Però saps quin fet 
recordo especialment? És molt 
curiós.

T'escolto atentament.
Que tenia moltes ganes de 
veure com era Sabadell durant 
el matf. Pensa que quan jo sor
tia de l'escola ja era la tarda i 
sempre preguntava a la meva 
mare com era la ciutat a les 
hores en què jo estava tancat 
al col·legi.

Quin tipus de nen eres?
Era un nen tímid, tranquil, a qui 
li agradava escoltar. M’agrada
va molt estar-me a casa. Però

ara ja no, eh? (Riu)

Ja t’agradava el teatre?
Sí, però me'l mirava molt de 
lluny, amb molt de respecte. 
És a dir, em trobava molt lluny 
de pensar que algun dia hi 
acabaria relacionat.

Què vas fer quan vas acabar 
els estudis al Nostra Llar?
Me'n vaig anar a fer el batxille
rat a l'Acadèmia Ramar-2.

Eres bon estudiant?
De petit, no. Era un desas
tre. I no m'agradava gens ni 
mica anar a l’escola. Mai no 
hi anava content. Aprovava 
a empentes i rodolons. Fins 
que no vaig estudiar allò 
que realment m'agradava no 
vaig treure bones notes. Els 
meus primers deus els vaig 
assolir en assignatures com 
Socials, Història o Tecnologia. 
Un cop vaig acabar el batxi
llerat, vaig deixar Sabadell 
per estudiar a l'Escola Mas- 
sana. a Barcelona. Aquí ja 
vaig començar a treure Ma
trícules d’Honor. Vaig deixar 
el llibre per passar a la pis
sarra i al paper, a dibuixar, 
a fer fotos... Aleshores em

vaig motivar molt més i l’estu
di va deixar de ser un suplici 
per convertir-se en una moti
vació.

Quins estudis tens?
Sóc llicenciat en guió televisiu 
i cinematogràfic per l'Escola 
Superior de Cinema i Audiovi 
suals de Catalunya (ESCAC), 
a Terrassa. Per cert, vols que 
t'expliqui una anècdota?

Endavant.
Quan vaig anar a l'ESCAC a 
fer una de les moltes proves 
d'ingrés que t’exigien, un pro
fessor que, per cert. recordo 
molt gros i amb cara de pocs 
amics, em va dir: «Escolta, tu 
que ets de Sabadell, no et fa 
vergonya estudiar a Terrassa?» 
Al principi jo em vaig quedar 
molt parat, fins que vaig com
prendre que es tractava d'una 
broma, és clar.

D’on et ve aquesta faceta ar
tística? Tens antecedents fa
miliars?
Professionals, no. La meva 
àvia havia fet teatre a la Faràn
dula, però a nivell d'aficionat. 
No obstant això, a casa sem
pre he rebut i copsat un inte

rès molt important respecte 
a la cultura, sobretot per part 
de la meva mare. Teresa. Ella 
sempre m’ha portat molt al 
teatre, m'ha recomanat la lec
tura de llibres... Igual que el 
meu oncle Josep. El principal 
tema de conversa amb aques
tes dues persones sempre ha 
estat molt vinculat a la cultu
ra. També t’he de dir que he 
col·laborat en el món teatral 
sabadellenc com a actor a di
versos muntatges de compa
nyies. com ara la Joventut de 
la Faràndula, i posteriorment 
al Teatre del Sol en producci
ons com «El Rei Lear», «Les 
Bruixes de Salem» i »Filumena 
Marturano».

Quan vas començar la teva 
carrera de guionista?
Just al primer any d'estudi
ar a l'ESCAC ja vaig treballar 
de becari com a guionista de 
«sitcom» a la sèrie de televisió 
«Arròs covat».

Durant l'any 2013 vas tre
ballar com a ajudant de pro
ducció a Toronto (Canadà). I 
doncs?
La veritat és que vaig decidir 
anar-me'n al Canadà perquè

tenia ganes d'escampar la 
boira i de respirar aires nous. 
Allà, a més de perfeccionar el 
meu anglès, vaig tenir l’ocasió 
de treballar en una productora 
de publicitat com a ajudant de 
producció. Realment, va ser 
una experiència fantàstica. 
M'ho vaig passar d'allò més 
bé. Vaig descobrir com funcio
nava aquella gent i això penso 
que em va enriquir molt. Crec, 
sincerament, que estar una 
mica apartat de tot sempre hi 
ajuda. Recordo que quan vaig 
arribar a Toronto era ple hivern 
i feia un fred que pelava. Es
tàvem a vint-i-cinc graus sota 
zero! (Riu)

Quan et vas estrenar com a 
director teatral?
Va ser a principis del 2014 en 
una peça de microteatre que 
havia escrit un amic meu i que 
s'anomenava «El Filántropo 
antropófago». La seva durada 
era de quinze minuts. A la sa
la només hi cabien dotze es
pectadors. I saps què va ser 
el més curiós de tot? Que no 
vaig poder veure l’estrena per
què com que hi havia massa 
gent, em vaig haver de que
dar fora. (Riu)
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Entrevista

Ara dirigeixes «Les empreses 
es barallaran per donar-te fei
na», al Jove Teatre Regina de 
Barcelona. Quan la vas crear?
L'any 2013, precisament quan 
estava vivint al Canadà.

I doncs?
Des de la llunyania comprova
va com les notfcies que només 
sortien del pafs eren constant
ment casos de corrupció, era 
l’època en què va esclatar el 
“cas Bárcenas", i alhora les 
dades de l'atur no paraven 
de créixer. Tot apuntava a un 
lamentable futur laboral. En 
aquest context vaig decidir 
escriure aquest text que pen
so que és àcid i còmic, crític 
i divertit sobre la condició hu
mana davant dels excessos i 
la corrupció en una economia 
capitalista i desenfrenada. És 
una obra sobre la crisi i contra 
la crisi. Podríem dir que, mit
jançant la comèdia, és un re
trat de la crisi i de la joventut 
perduda i a la deriva que viu en 
aquest país. Per això els gags 
són basats en l'actualitat que 
ens envolta per mitjà de situa
cions estrafolàries i delirants.

Em fas cinc cèntims de la si

nopsi de l'obra?
L'exitós empresari Carles 
Camps està a la ruïna. No no
més això, té desenes d'ordres 
de crida i cerca, un munt de 
problemes fiscals i, per arro
donir-ho, ha fugit sense pagar 
cap indemnització als seus 
treballadors. Una matinada, 
un becari de la seva gran em
presa, el Gerard, entra al seu 
despatx per poder veure què 
pot emportar-se i cobrar la li
quidació que el seu cap no li 
ha pagat. Sorprenentment, 
l'empresari que tothom busca 
està dormint al seu despatx, 
borratxo, sense corbata, sen
se afaitar, ni un sol euro a les 
butxaques. Becari i empresari 
es troben per començar un di
àleg on l'admiració del Gerard 
i la supèrbia del Carles deixa
ran a la llum la veritat de la se
va presència allà.

La trama, doncs, conté dues 
generacions molt enfrontades.
Sí. Joves que busquen un futur 
i homes adults que miren el 
passat més fredament i sen
se resignació, contractes mi
lionaris contra contractes de 
becaris, la feina contra l'atur. 
El rerefons de l’obra és pessi

mista perquè parla d’aquesta 
nova generació que després 
de la crisi anirà a espetegar a 
un lloc que no serà millor.

Quin és l'objectiu del projec
te?
Fer reflexionar el públic sobre 
la situació econòmica actual 
des d’unes bases còmiques. 
Però. per sobre de tot, fer riure 
i reflexionar. Passar una bona 
estona i potser, amb sort, fer 
replantejar a l'espectador so
bre la condició humana i l’ava
rícia que porta massa vegades 
cap a la corrupció.

Com vas escollir els actors?
Uns perquè ja els coneixia i sa
bia allò que em podien aportar 
i la resta fent un càsting.

Quin és el teu procés creatiu? 
Els teus textos són previs a 
l'escena o vas retocant l'obra 
durant els assajos?
Generalment, un cop escrita 
l'obra acostumo a fer una mica 
de reescriptura i a través dels 
assajos els actors també van 
aportant una mica i modelant 
el text. Però, en aquest cas, 
per exemple, des del procés 
d'assaig fins a la representa
ció, de canvis al text no n'hi ha

Ramoneda dirigeix «Les empreses es 
barallaran per donar-te feina», al Jove 
Teatre Regina, de Barcelona
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hagut. Perquè el text s’havia 
treballat molt fort, depurant-lo 
molt en el procés d’escriptura. 
Jo ja sabia perfectament allò 
que volia. En aquest aspecte 
som molt clàssics.

Quines pors i quins desitjós 
sents avui com a director tea
tral pel que respecta a la teva 
tasca?
Sempre desitges que mentre 
s’està fent l'obra es construei
xi aquesta màgia que és al te
atre, que en realitat són quatre 
persones amb quatre plafons 
que estan fent veure que són 
en un altre lloc del món i la gent 
s’ho creu. I això és meravellós. 
És el teatre en estat pur. I si 
això passa i la gent gaudeix, ja 
ho tens tot. I pel que fa a les 
pors. doncs que passi tot allò 
que t'acabo d’explicar.

Vam començar al gener 
d'aquest any a la sala L'AI- 
ternativa, de Sabadell, i du
rant aquest mes de novembre 
som al Jove Teatre Regina, de 
Barcelona. Després els actors 
tenen una agenda molt atape
ïda i farem una pausa. Però 
intentarem tornar-hi a partir de 
l'estiu. Intentarem fer «bolos» 
per arreu de Catalunya.

Quines són les teves aficions?
M’encanten els avions. De 
vegades m’he acostat fins a 
l’Aeroport d'el Prat només per 
veure avions. També m’agrada 
tastar i descobrir nous vins. I 
el futbol, sóc del Barça i del CE 
Sabadell. I procuro no barrejar 
aquestes tres aficions perquè 
seria molt estrany jugar a fut
bol borratxo a dins d'un avió.

Quins elements afavoreixen la 
teva pròpia creativitat?
Les vivències pròpies, tot i 
que en aquesta obra, per sort. 
aquest no és el cas. Però sí 
que els personatges tenen 
unes idees i unes intencions 
que sí que poden recordar 
alguna cosa que jo he volgut 
o he pogut fer en alguns mo
ments de la meva vida. I la 
meva creativitat consisteix a 
treballar, treballar i treballar.

Quin recorregut té «Les empre
ses es barallaran per donar-te 
feina?

no et sembla? (Riu) Ah! També 
m’agrada molt la història.

Tens algun lema a la vida?
Sí. però és una mica repel·lent, 
eh? Hi va haver un filòsof sofis
ta que va dir: «La consciència 
de la pròpia ignorància és un 
gran pas cap al saber».

La política t’interessa?
Sí, molt.

Et mulles?
Oi tant! De fet, mira si em 
mullo, que surto en un primer 
pla a la pel·lícula de la «Via Ca
talana per la Independència» ■


