
“‘El sol surt per tothom’ és 
una preciosa bogeria que vull 

transmetre a l’espectador”

RICARD BORRÀS | Actor i director de teatre 

DE CUA D’ULL Rosa Peroy  @RPeroy

Trobem Borràs al Te-
atre de la Llotja, atra-
fegat, content, il·lusi-
onat. Aquest actor i 
director barceloní, que 
també es dedica a tra-
duir autors francesos, 
dirigeix l’espectacle El 
sol surt per tothom, 
on els actors són nois 
i noies de la fundació 
AREMI, dedicada a les 
persones amb paràlisi 
cerebral i que aquest 
any celebra el seu 40è 
aniversari.

Com va sorgir la idea 
d’aquesta obra?
La fundació SGAE em 
va demanar si jo podia fer una cosa especial dins 
l’àmbit teatral. Em van parlar del 40è aniversa-
ri d’AREMI. Em va sobtar l’alegria i la il·lusió que 
hi vaig trobar i tots els meus prejudicis van sal-
tar pels aires. Vaig proposar donar visibilitat a 
aquest col·lectiu mitjançant una obra de teatre, 
que és el que més o menys sé fer...
Els protagonistes són ells.
Els nens, els nois, els adults. És una bogeria com-
partida on ells explicaran històries, ballaran, par-
laran amb el públic. Vull que l’energia que ells 
em transmeten la puguem fer arribar al públic. 
El guió s’ha anat elaborant.
Sí, a mesura que ens anàvem coneixent. No 
vaig venir amb idees preconcebudes: alguns pa-
res, germans, ells mateixos han anat escrivint i 
d’aquest material n’he fet la dramatúrgia, l’es-

tructura teatral, per 
intentar ensenyar tot 
el que és AREMI.
I què és?
Una associació que té 
tres potes: l’escola, el 
centre ocupacional i 
la residència. Amb els 
tres equips hem anat 
confegint la nostra 
tasca.
No són actors, però.
Ni tenen perquè ser-
ho. Vols que et digui 
una cosa? Jo he estat 
el primer sorprès. Ells 
mateixos han escrit 
una part de l’obra de 
teatre i jo he buscat 
la solució tècnica. La 

gràcia és aprofitar el que ells són, per arribar 
directament al públic. Per exemple, una noia té 
una conversa amb l’espectador a través d’una ta-
blet. És molt intel·ligent, però no pot parlar. Això, 
creu-me, s’ha de veure...
Hi ha graus diferents de paràlisi.
I orígens diferents. Per això, hem d’aprendre a 
buscar alternatives. Són persones que emma-
lalteixen amb més facilitat. Cal pensar un pla B. 
Però l’obra que el públic veurà és totalment pro-
fessional. L’exigència i el treball han estat alts. A 
Alemanya, és un fet cultural freqüent. Lleida n’és 
pionera...
Què cal que sàpigui el públic?
Que no els defraudarà. Hi ha un text escrit per 
una mare que no el volia llegir: no hi ha actor al 
món que pugui reproduir aquest moment.
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El Rectorat va acollir ahir l’acte 
d’inauguració del curs 2016-2017 
de la Societat Catalana de Comu-
nicació. Un dels actes programats 
va ser una taula rodona que duia 
per títol Els mitjans locals en l’era 
global. Un dels ponents va asse-
gurar que el fet que el seu pro-
ducte pogués sortir al carrer era 
un “petit miracle”, i el següent 
ponent va assegurar que en el 
seu cas era un “gran miracle”. Es-
tà clar que la professió està més a 
prop que mai de pujar als altars...
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L’emblemàtic monument vol en-
trar al llibre Guinness dels rècords 
intentant reunir en dues hores el 
màxim d’artistes per pintar o dibui-
xa la Seu Vella com a inspiració.

L’Audiència de Palma l’ha condem-
nat a 3 anys de presó per un delic-
te de suborn passiu per cobrar un 
suborn a canvi de l’adjudicació d’un 
concurs de venda de sòl públic.

L’alcalde ha decidit col·locar una 
bandera espanyola a l’entrada del 
Centre Cultural “La Caserna” del 
municipi generant una polèmica al  
poble totalment evitable.

L’espectacle és autenticitat: 
una mare llegirà un text que 

ha escrit; no hi ha actor al 
món que pugui reproduir-ho

JA HI SOM 
TOT@S 
| Maria Rosa 
Ball Papiol
@mrosaball |

Cabaret
Dissabte passat a la Llotja, 
veient el musical de Caba-
ret, van succeir dos fets un 
cop iniciat l’espectacle. El pri-
mer: un home fa marxar a la 
dona i a la filla dient que no 
era apte per cap de les du-
es. El segon: algunes picades 
de mans seguint el ritme de 
l’himne nazi mentre era can-
tat pels actors i enmig d’un 
silenci brutal. Voldria pensar 
que ni aquests espectadors 
ni l’home masclista no tenien 
massa idea del que anaven 
a veure: la critica brutal a 
una societat que es va ama-
rar d’ideologia nazi fins a la 
medul·la, des de l’alta soci-
etat fins a la sala de festes/
bordells, i de com cada per-
sonatge o ciutadà dóna res-
posta en la mesura dels seus 

recursos a aquest atemptat 
contra la dignitat humana. 
De vegades les situacions 
d’intolerància, violència, ho-
mofòbia, xenofòbia comen-
cen a petita escala que no 
s’atura d’arrel, i a mesura que 
van creixent és més compli-
cat eradicar-les. A l’escola hi 
han lectures obligatòries per 
l’alumnat per conèixer la his-
toria de la literatura en qual-
sevol idioma. Crec que seria 
bo, en un món on tot entra 
per la vista, conèixer la his-
tòria visionant pel·lícules i 
fomentar obres de teatre de 
caire històric del format que 
sigui per debatre després a 
l’escola o en família. La nos-
tra memòria guanyaria.

Seria bo que a les 
escoles es conegui la 
història amb obres 
de teatre o pel·lícules
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