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Pau Roca 
“M’agradaria poder 
fer teatre sempre 
d’una manera digna” 

Història és la teva quarta obra com a 
director i, a més, hi actues. 
Sí. M’agrada molt dirigir, però cada cop 
que ho he fet ha sigut perquè les cir-
cumstàncies m’hi han portat. 
M’interessa treballar amb els 
actors, investigar per veure 
com arribes a un resultat de-
terminat d’una manera sana, 
a partir del no saber.  
 
En aquest espectacle porteu la 
història al teatre, amb un per-
sonatge real com l’historiador 
Marc Bloch. D’on neix la idea? 
L’autor, Jan Vilanova, amic meu des del 
parvulari, és una apassionat de la història. 
Marc Bloch és un historiador de referèn-
cia per les seves idees i també perquè és 
un tio que va viure dues guerres mundi-

als, va morir executat pels nazis i desprèn 
amor cap a l’ésser humà. És admirable en 
algú que ha patit tant. 
 
Quin llegat seu apareix a l’obra? 
Marc Bloch parla de la història petita, no 
dels grans noms. I d’això parla també 

aquesta obra. A la història, 
igual que a les nostres vides, 
sempre busquem els grans 
moments, quan segurament el 
que ens defineix són els altres. 
A més, l’obra també parla de la 
vida per sobre de qualsevol lò-
gica. Tendim a fer un relat 
molt coherent dels fets, però 
els fets no sempre responen a 

uns motius clars i, si hi són, no tenim per 
què saber desxifrar-los. 
 
Com conflueixen els fets reals i la ficció 
en l’espectacle? 
Hi ha dues línies temporals. Un alumne 

d’història s’enamora d’una noia que re-
sulta que és la filla del seu professor. El 
professor li encarrega una investigació 
sobre la mort de Bloch i mentre la fa des-
cobrirà precisament això, que a la histò-
ria i a la vida no sempre hi ha uns motius 
clars per als fracassos i els triomfs. 
 
¿Utilitzeu altres recursos a més de les 
eines pròpies de l’actor?  
Mentre investiga, el noi va veient que 
l’afusellament de Marc Bloch es va ex-
plicar de moltes maneres. Nosaltres ens 
ajudem de la càmera per explicar l’afu-
sellament de tres maneres diferents, de 
la més efectista a la més realista.  
 
L’espectacle és el sisè de Sixto Paz, la 
productora que vas impulsar fa tres 
anys amb quatre còmplices més.  
Sí, jo m’ocupo de la direcció artística, di-
rigeixo, actuo i busco textos. Hi ha tam-
bé el Jan Vilanova, que escriu i fa d’aju-
dant de direcció; l’Adriana Nadal, en 
producció i gerència; el David Costa 
s’ocupa de producció i màrqueting, i la 
Paula Bosch fa escenografia.  
 
Ells no venien del món del teatre. 
Cap hi tenia relació prèvia, i vaig pensar 
que seria molt interessant incorporar-
los perquè crec que la gent de teatre a ve-
gades ens mirem massa el melic, i està bé 
provar coses noves. 
 
Us heu distingit per aplicar fórmules 
noves, com la taquilla inversa. 
Quan vam començar vam analitzar 
molt els números per saber com podí-
em guanyar-nos la vida fent teatre i vam 
veure que calia eliminar intermediaris, 
però, com que això ens feia perdre vi-
sibilitat, vam buscar la manera de te-
nir el contacte més directe possible 
amb l’espectador.  

 
I això com es fa? 
Amb prefuncions i 
postfuncions. Amb 
la taquilla inversa 
hi ha tota una feina 
de pedagogia, per 
exemple, posem a 
disposició dels es-
pectadors uns dos-

siers perquè vegin amb tota transparèn-
cia quin és el cost d’un espectacle i pu-
guin decidir quin preu consideren que 
val la seva entrada. 
 
Com ha sigut la resposta de la gent? 
Molt bona. Els tres espectacles que hem 
fet amb taquilla inversa a la Beckett han 
fet rècord de recaptació en relació als 
altres de la temporada de la sala.  
 
¿A Història aplicareu també la taquilla 
inversa? 
No. Serà el sisè espectacle de Sixto Paz, 
i el tercer sense taquilla inversa. Con-
siderem que no hem de ser esclaus de 
cap fórmula. Aquí estem treballant la 
prefunció, des del moment en què l’es-
pectador compra la seva entrada co-
mença a rebre continguts relacionats 
amb l’obra amb la intenció d’enriquir la 
seva experiència.  
 
En la teva carrera al marge de Sixto Paz 
sembla que et va prou bé. 
Depèn de l’any. N’hi ha de meravello-
sos, a vegades empalmes coses molt vi-
sibles i la gent es pensa que no pares, i 
d’altres estàs treballant més del que la 
gent creu, i no és tan visible. Per a mi 
l’ideal seria dedicar-me al teatre d’una 
manera digna sempre. | BELÉN GINART

➔ ‘hISTÒRIA’, de Jan 

Vilanova Claudín  

➔ Direcció: Pau Roca. 

Amb Miquel Gelabert, 

Vicky Luengo i Pau 

Roca ➔ Sala Beckett 

(Barcelona) 

➔ Del 20 de gener al 21 

de febrer

E S C E N E S

FRANCESC MELCION

Pau Roca brilla igual als pla-
tós que als escenaris, la in-
terpretació i la direcció. Però 
el teatre és la seva passió; 
amb la productora Sixto Paz 
impulsa els seus projectes 
més personals.

➜ 
‘PANORAMA DES DEL 
PONT’ 
TEATRE ROMEA (BARCELONA) 
Obra capital en la producció 
d’Arthur Miller, aquesta història 
d’immigració il·legal, drets labo-
rals i amors prohibits ens arriba 
dirigida per Georges Lavaudant 
i amb Eduard Fernández al cap-
davant.  
➔ Del 2 de febrer al 10 d’abril 

➜ 
‘PORT ARTHUR’ 
FÀBRICA MORITZ (BARCELONA) 
Un interrogatori policial. Uns 
fets terribles, un acusat i dos 
investigadors. Jordi Casanovas 
estrena docu thriller en el marc 
de BCNegra. Entrada lliure amb 
reserva a infoicub@bcn.cat. 
➔ Del 29 de gener a l’1 de febrer 

➜ 
‘HOTEL PARADISO’ 
TEATRE LLIURE (BARCELONA) 
Si sou dels que associen hote-
let de muntanya amb vacances 
idíl·liques, espereu a veure 
aquest muntatge dels ale-
manys Familie Flöz: teatre ges-
tual ple d’humor macabre i 
crims misteriosos. 
➔ Del 2 al 6 de febrer 

➜ 
‘UN TRAMVIA ANOMENAT 
DESIG’ 
SALA MUNTANER (BARCELONA) 
Fer parlar els personatges 
d’altres temps com si fossin els 
teus veïns és l’especialitat de 
Les Antonietes. ¿No tens cap 
conegut amb els deliris de 
grandesa de la Blanche Dubois? 
➔ Fins al 21 de febrer 

➜ 
‘SEMBLA QUE RIGUI’ 
LA SECA (BARCELONA) 
Ens ho diuen i ens ho repetei-
xen, però no hi posem remei: 
ens fa por parlar de la mort. 
Mont Plans s’hi atreveix en un 
monòleg valent del qual, a més 
d’intèrpret, és coautora amb 
Òscar Constantí. 
➔ Fins al 7 de febrer
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