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regunta obligada: quina és la funció
d’un dissenyador de so?
És evident que només que hi hagi

un actor i dos espectadors que se’l miren
ja hi ha teatre, com deia en Gassmann.
Allò és imprescindible. Però tot els altres
llenguatges, com el del so, hi són per en-
riquir-lo.
El so ambienta, doncs.
La seva funció depèn de cada director.
Pot ser dramatúrgic, utilitari, o mera-
ment ornamental. Però en disciplines
com la dansa, l’espai sonor demostra que
és un llenguatge que pot tenir un valor
molt important narratiu, i sí, es pot dir
que també ambienta,.
Preferiu ser-hi des del principi del procés?
Sempre, i tant. Nosaltres formem part
d’un equip. A vegades, arriba un director
amb una idea molt clara i, fins i tot, la
música; altres cops amb una idea genèri-
ca, o bé tu li vas aportant idees i es va
avançant en paral·lel.
Què és l’ideal?
Jo he disfrutat de totes les maneres. A ve-
gades, treballant simplement d’encàrrec i
fent d’operador de so. El que compta és
que la nostra feina ajudi a explicar de la
manera més adequada possible i fer-ho en
conjunció amb l’equip. Algun cop n’hi ha
prou amb un micròfon concret que pro-
dueixi determinades ressonàncies i et
sents absolutament satisfet; i d’altres dis-
senyes un camp sonor molt més complex i
no aconsegueixes el resultat que busques.
Com podem acotar quina és la feina d’un
dissenyador de so?
És la persona que utilitza totes les eines
per equipar l’espai sonor d’un muntatge:
podem fer part de la banda sonora, la mi-
crofonar o introduir elements a escena
que generen el so que la peça necessita en
el moment adequat, que sigui de crear la
sensació que es busca en cada moment.
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“El silenci és
fictici”

Àlex Polls
DISSENY DE SO

Sou, doncs, una mena d’homes orquestra
(explotant el joc de paraules).
Som els creadors de l’espai sonor, tot i
que sense oblidar que el responsable ab-
solut és el director.
Parlem dels micròfons. La tècnica us és de
gran ajuda, no?
Hi ha dues maneres d’utilitzar els micrò-
fons. Es pot fer servir per crear diferents
sensacions, en una vessant creativa, nar-
rativa, dramatúrgica. A La mare, pot aju-
dar a entendre juntament amb l’excel-
lent música de Jaume Manresa quins
passatges són realistes i quins mentals. El
director Andrés Lima em va donar unes
pautes molt clares. També hi ha la micro-
fonia de les veus. Al principi era perquè
era imprescindible per fer-se sentir en es-
pais inusuals per al teatre i de difícil acús-
tica, com el Grec. Més tard, ha estat a
causa de la influència del cinema i la tele-
visió que ha apropat a una interpretació
naturalista, ja no es declama i en alguns
casos es projecta poc la veu. Jo no soc
gaire amant d’aquest tipus d’ús perquè,
volent ser naturalista, forces una artifi-
ciositat: no és creïble sentir una persona
que està a 20 metres com si només esti-
gués a tres. Genera una sensació estranya.
Jo prefereixo que es mantingui la dife-
rència entre el teatre i el cine i la tele. Té
un llenguatge propi i és viu, fet al mo-
ment i sona viu.
Es pot dir que és un ofici artesà quan la ma-
joria dels sons estan gravats i programats?
És artesanal la seva construcció. Jo re-
ivindico que hi hagi un tècnic de so i un
de llums a cada funció. Perquè en tots els
fons d’escena, tot i que estigui progra-
mat, es palpin diferències i que vagi
acord amb la interpretació diària dels ac-
tors, que sempre varia. El so i la llum,
com els actors, són matèria viva. El que
passa és que per imperatius econòmics
han anat retirant els operadors de so, si
no és que hi ha molta microfonia. És cert
que els operadors de so tenim una funció
utilitària (és com si dissenyéssim cadires:
poden ser boniques però s’hi ha de poder
seure i no trencar-se).
Com valora la feina dels altres companys?
Deu notar molt matisos que l’espectador no
acostuma a percebre.
En general m’admiro molt de la feina
dels altres perquè conec la seva dificultat.
Aquí al nostre país tenim grans profes-
sionals, certament. Alguna vegada, fins i
tot he anar a fer-los reverències sinceres
el dia de l’estrena! Per poder valorar-ho
has de saber quina era la intenció que es
perseguia. Per això, en el 90% de les ve-
gades, hi vaig com a espectador. De tots
els efectes sonors, per a mi el silenci és el
més bèstia. Perquè, en realitat, no exis-
teix: és fictici. El silenci és signe i símbol,
senyal inequívoc d’alguna cosa impor-
tant. A la meva infància vivíem a Costa
Rica: sabies que venia un terratrèmol
quan totes les bèsties callaven. ❋

Evita sonar massa grandiloqüent
tot i que té experiència i carrera
per fer-se valorar. Tot i això està
poc avesat a les entrevistes i
procura corregir-se sovint,
pensant com fer-se més
entenedor. Perquè la seva ànima
de professor li exigeix ser clar i
coherent en el discurs. Fill del
director de teatre Esteve Polls
(Barcelona, 1922-2016) i de
l’actriu Montserrat Salvador
(Tarragona, 1927), utilitza ara
l’estudi del seu pare. On hi havia
estanteries de llibres
amuntegats, ara s’hi apilen
discos. De tots els sons que pot
arribar a projectar amb la
tècnica del segle XXI el que el
captiva més és el silenci: que
l’absència de so sigui trencadora.
Feina ben complexa, aquesta.
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El so i la llum,
com la feina
dels actors,
són matèria
viva


