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Aquest matí hem anat a l'Almeria Teatre a conèixer finalment l'argument i els tres protagonistes de
Autónomos. El Musical, una proposta que s'ha anat avançant als mitjans però de la que encara no
en sabíem l'autèntic contingut. Ara que el sabem, no sé si el podré resumir perquè sembla tota una
troballa. Ho intento:

L'interpreten Álex Martínez Vidal i Andreu Rami, dos autònoms en la vida real i que comparteixen
empresa (en la vida real, també). Han volgut que ens adonem que tenen una alçada diferent i que
l'Aleix és el baixet i l'Andreu, l'alt. "És una manera de fundar una nova estranya parella. Ens
encanta en Joan Pera!", ha dit l'Andreu.

Joan Berenguer ha composat la música expressament i a partir de zero. "Són peces molt de
musical, perquè són alegres i enganxoses." Berenguer toca el piano en directe, intervé fent algun
paperet tot cantant... També hi ha text i prometen que és molt divertit.

Per fer l'espectacle, que és creació total,( l'han escrit, interpretat i dirigit), han consumit 432 canyes
de cervesa, 27 racions de braves, 127 cafès i dues ampolletes d'aigua.

Parla dels Autònoms, un collectiu que creix amb la crisi i també de l'esperit de superació d'una
persona a la que totes li ponen i que, de sobte, la gallina li diu prou. Ells han creat l'espectacle,
però han comptat amb l'ajut i vist-i-plau de guionistes de luxe com Tomàs Fuentes, Ignasi
Taltavull, David Martos i Eugénia González La Rosa. I la participació en imatges de Biel Duran,
Juanma Bonet, Ignasi Taltavull, Toni Nievas, Loulogio, Merche Ochoa. Yaya Montse, Joan
Boluda...

El Musical es programa a poc a poquet perquè no tenen cap mena de subvenció i no es poden
arriscar a no tenir públic. La bona notícia és que estava prevista l'exhibició durant 5 sessions al
teatre Almeria, però com que les vendes van bé, ja ho voler allargar. S'estrena el 18 de març i
s'anirà representant únicament els dissabtes al vespre (22 h), de moment fins al 8 d'abril, pendent
de saber quants dies s'allarga.

Dit això, passo a explicar la roda de premsa, que ha estat tot un plaer només de veure la illusió en
què ens explicaven la història. L'Andreu i l'Aleix formen part de l'equip de la revista Teatre
Barcelona. Allà es van conèixer fa uns anys. L'Andreu va voler -o poder- experimentar els
avantatges d'una feina fixa i va marxar a Focus. Però ara té altres plans, que comencen per fer-se
autònom. D'això fa pocs mesos. L'Aleix, tot i tenir només 31 anys, ja en fa 9 que és autònom i sap
de què parla!

L'ARGUMENT

Engega a l'any 2015. A la ciutat imaginària on viuen els nostres protagonistes la crisi s'ha acabat:
"Som en un lloc megafeliç, tothom té feina estable, fan plans per al futur... Però de cop i volta torna
la crisi i la gent es queda sense feina. A l'Àlex l'acomiaden i es queda amb una mà davant i l'altra
al mòbil. S'ha d'espavilar i fer-se autònom sembla la única manera de sobreviure.", explica l'Àlex,
que interpreta un sol paper, una mica en representació de tot el país. L'Andreu fa tots els restants,
9 en total, molt diferents.



La història arrenca, doncs, just en el moment en que entra la crisi, que clarament retrata la nostra
situació actual: '"Hem intentar fer un parallelisme entre el que passa a l'espectacle i el que està
passant al país, on encara hi ha gent que té tots els privilegis mentre que per molt altres, s'ha
acabat tot. Ho identifiquem en un personatge que fracassa profundament i intenta regenerar-se
d'una altra manera. Fer-se autònom és l'esperança que queda, és el renàixer", apunta l'Andreu.
L'Àlex no accepta treballar un munt d'hores en un lloc tancat per cobrar una misèria i va a veure un
coach que l'ajuda a treure de dintre l'esperit autònom i l'envalentona. Haurà de sobreviure a un
guru de l'emprenedoria, a la cruel Agència Tributària, a clients amb trastorn obsessiu-compulsiu i a
un gestor molt particular... No ens volen explicar massa més, però asseguren que tot just aquí
comencen les aventures. "L'objectiu és fer riure a un ritme televisiu, amb ímputs visuals i gags
continus. Avui hi ha molts referents de sèries que van a ritme trepidant, hi ha les xarxes socials...
tota la informació circula molt ràpidament i ho hem volgut incorporar. D'alguna manera contribuïm
a accelerar el ritme del teatre!"

Volen deixar molt clar que tot és en clau de comèdia hilarant però també amb esperit crític: "Tota
l'estona desmuntem ideals que s'han viscut i que avui ja gairebé són història: les feines fixes, les
pagues extres... Fins i tot els autònoms, ja que només tenen un client i... també el poden perdre!"
Expliquen la realitat amb xifres, com arriba a resultar car ser autònom, com arriba a ser
complicat... "Tenim una cançó que explica totes les traves burocràtiques amb què et trobes per
donar-te d'alta. Com van creixent el nombre d'autònoms i com, des del poder, intenten que tothom
s'hi vagi incorporant, per carregar-se definitivament l'estat del benestar." També parlen de multes i
càstigs que reben alguns acusats de corruptes però que han actuat per desconeixement, al costat
dels grans corruptes que ens saluden impunement des de les seves villes de vacances.

Per escriure tot això, els autors s'han documentat i ens ho detallen en xifres:

.- A l'Estat espanyol el 19% dels treballadors són autònoms i a Catalunya, el 16,8%, el que
significa 530.547 persones només a Catalunya.

.- 49.000 persones busquen cada mes 'Autónomos' al Google.

.- El perfil de l'autònim és una persona d'entre 35 i 54 anys, amb estudis superiors i gent al seu
càrrec.

.- Les grans empreses fomenten la creació de falsos autònoms per evitar així les contractacions. El
32% de les ofertes per a freelancs procedeixen de les grans corporacions.

.- Només l'últim any, el 96% de les persones que han capitalitzat els diners de l'atur ho han fet per
esdevenir autònims

Les cançons són molt variades però fetes a mida per a les seves veus, de manera que tot queda al
lloc que ha de ser. De tota manera, l'Álex té una formació musical, ja que havia format part del
grup Los Martínez.

Estem doncs, davant del primer musical sobre els freelances, una perleta de petit format, que
"acaba cada frase amb un acudit, intentant aconseguir un estímul constant" I no patiu, que acaba
bé. Una gran empresa podria quedar-se amb tots els governs... Ho aconseguirà? Vindran els
xinesos? Cada dissabte, a l'Almeria teatre!


