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Els Sixto Paz han canviat moltes coses 
en només tres anys. Són petits i no 
han sortit del circuit alternatiu teatral 
barceloní, amb estrenes a la Sala 
Beckett, El Maldà i les golfes del 
Poliorama. Però han demostrat que es 
pot fer teatre d’una altra manera i que 
una companyia integrada per 
professionals que ara volten els 30 
anys pot obrir-se camí amb força dins 
l’immobilista panorama escènic 
barceloní de la crisi. Ara estrenen 
hISTÒRIA a la Sala Beckett, un text de 
Jan Vilanova Claudín, que és 
segurament el projecte més ambiciós 
a què han fet front. La sisena peça en 
tres anys, cosa que es diu aviat. 

El seu cap visible és l’actor i director 
Pau Roca. Enguany ha fet un salt 
espectacular amb el paper de Soleràs 
a l’Incerta glòria d’Àlex Rigola, que l’ha 
posat en boca de tothom. Tot i els 
èxits personals, el seu cor, tanmateix,   
no ha deixat de bategar per Sixto Paz. 
“Som com una religió, com una família 

i és molt potent el lligam que tenim, 
cosa que fa que cada cop estimis més 
aquest projecte”, indica. Fa tres anys 
ell, Vilanova (dramaturg), Adriana 
Nadal (producció executiva), David 
Costa (producció i màrqueting) i Paula 
Bosch (escenògrafa) van engegar la 
companyia per canviar les coses. 
D’entrada, quan han estat a la Beckett 
(Si existeix, encara no ho he trobat, 
Pulmons i L’efecte) han aplicat la 
taquilla inversa (l’espectador paga el 
que vol) i han aconseguit ser l’obra 
amb més recaptació de la temporada, 
cosa que pot semblar increïble quan 
no hi ha un preu x i la gent pot pagar 
cinc eurets i marxar tranquil·lament de 
la sala. “El sistema clàssic té uns 
descomptes abusius i nosaltres 
volíem que els pocs diners que es 
guanyen vagin a la gent que fa teatre”, 
diu Roca. 

Per tenir èxit, s’han inventat una 
fórmula de relació amb el públic molt 
directa, ns i tot sincera, a través de la 

postfunció. A la sortida, tothom podia 
veure què costa aixecar una obra, a 
banda de conversar amb els 
protagonistes de tot plegat. Ara no ho 
faran. Roca diu que han estat fent 
pedagogia tot aquests temps i que 
abandonen la taquilla inversa  
–mantenen la inexistència de 
descomptes–, però no el contacte 
amb el públic.  Passen del post al pre. 
“Volem que l’obra comenci quan 
l’espectador compra l’entrada i li 
subministrem eines i material perquè 
en gaudeixi més”, explica.

Tot això ha provocat que, per 
exemple, la mitjana d’edat dels 
espectadors dels espectacles de Sixto 
Paz sigui de la més jove de Barcelona. 
El preu potser n’és un motiu. No ens 
oblidem, tanmateix, del que expliquen. 
Han parlat de les relacions de parella, 
de la depressió, el pessimisme... 
Temes que estan a les converses de 
qualsevol grup de barcelonins de 30 
anys. Aquest és el seu segell, a més 

EL SALT
El maig que ve  
la companyia 
afronta el seu 

repte més 
important amb 

l’estrena de 
‘Smooking room’, 

de Roger Gual,  
a La Villarroel. 

Serà el primer cop 
que assalten el 
teatre comercial 

de la ciutat.

Els Sixto Paz han fet sis obres 
en tres anys per convertir-se en 
la companyia independent més 
prometedora de la ciutat

Teatre que 
traspassa 
parets

Per Andreu Gomila

� 
ELVIS & 
WHITNEY 
(Iván Tomás, 
Poliorama  
2013)

�

BRUNO & JAN 
(& ÁLBERT)  
(Jan Vilanova, El 
Maldà 2015)

“You will set the world babe
You will set the world on fire

You will set it on fire”

DAVID BOWIE
(1947/2016)

(YOU WILL) SET THE 
WORLD ON FIRE
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d’aquesta manera tan pròpia 
d’apropar-se a l’espectador. Potser no 
reconeixen cap línia artística concreta, 
però jo hi veig un teatre que parteix 
dels actors, naturalista i sense por de 
mostrar-se. Roca no amaga que li 
agraden els intèrprets que tenen unes 
ganes boges de comunicar, que estan 
compromesos amb el que volen 
explicar, que se saben vehicles  d’una 
història. A Roca li encantaria 
aconseguir la sensació que la gent que 
està veient una obra volgués estar-hi 
dins. Per ells, no hi ha quarta paret.

Amb Prisamata, La Ruta 40, la 
Solitària i altres, Sixto Paz ha engegat 
una petita revolució. Les companyies 
petites funcionen de manera 
coordinada, és a dir, es deixen 
escenogra es, parlen amb les sales, 
es plantegen com arribar al públic... 
Per això no descarta que puguin 
arribar a tenir una sala per a ells, a 
banda d’estrényer els lligams amb els 
teatres públics, feina pendent i sense 

resoldre. Remarca que el teatre que li 
agrada és obra de companyies, dels 
Baró d’Evel a la Needcompany, sense 
oblidar Cheek by Jowl ni els 
desapareguts Animalario. Potser no 
trigarem a veure subvencions 
públiques a les companyies, autèntic 
motor de noves propostes 
escèniques, vaticina.

En tres anys, els Sixto Paz també  
han après que “quan planteges canvis 
estructurals dins la professió no 
sempre es veuen amb bons ulls”, diu. 
Després de dos cigalons de Baileys 
amb gel i quatre persones que 
demanen diners a la plaça de la 
Virreina, Roca reconeix que el moment 
que vivim no és el millor possible. Ells 
van néixer en la intempèrie, quan res 
no es movia i les oportunitats 
escassejaven. La cosa no ha canviat 
gaire, sincerament, però han sabut 
apro tar les poques oportunitats que 
han tingut per  traspassar parets i fer-
se sentir. El públic els espera. 

EL SISTEMA CLÀSSIC 
TÉ UNS DESCOMPTES 
ABUSIUS I NOSALTRES 
VOLÍEM QUE ELS 
POCS DINERS QUE ES 
GUANYEN VAGIN A LA 
GENT QUE FA TEATRE

CONTEMPO-
RANIS

Tots els autors que 
ha representat són 
contemporanis. Pau 

Roca diu que no 
volen ser “esclaus” 
de les seves idees, 
però encara no han 
trobat l’actualitat en 

els clàssics.

 
HISTÒRIA
Pau Roca dirigeix 
aquesta obra de Jan 
Vilanova en la qual, 
ens diu, han intentat 
esbrinar “què hi ha 
darrere els silencis 
de la història” a 
través d’un 
personatge, 
l’historiador Marc 
Bloch, afusellat el 
1944 per la 
Gestapo.

 
SI EXISTEIX, 
ENCARA NO HO 
HE TROBAT  
(Nick Payne, Sala 
Beckett 2013)

 
PULMONS 
(Duncan  
MacMillan, Sala 
Beckett 2014)

L’EFECTE 
(Lucy Prebble, 
Sala Beckett 

2015)


