
cultura 
34 DIJOUS, 14 DE DESEMBRE DEL 2017 ara   

La passió teatral de Giorgio Strehler torna a l’escenari
pensament a Caro maestro!, un es-
pectacle del Teatre Akadèmia capi-
tanejat pel director d’escena Guido 
Torlonia i que es pot veure des 
d’avui i fins al 30 de desembre. Tor-
lonia, que va treballar tres anys amb 
Strehler, ha volgut retre-li així un 
homenatge per “recordar-lo i acos-
tar-lo als joves”, explica. Juntament 
amb Ludovica Damiani, han confec-
cionat una producció que recorre la 
vida de Strehler a partir de textos 
seus i entrevistes. 

“Ha sigut una feina d’alta costura, 
perquè hem hagut d’unir frases i 
pensaments”, explica Torlonia. Els 
actors, repartits en parelles, posaran 
veu a les paraules de Strehler en pri-
mera persona. Mario Gas farà tàn-

dem amb Carme Elias la primera 
setmana i amb Marisa Paredes la se-
gona, mentre que Carlota Olcina ac-
tuarà amb Pol López la tercera. “Vo-
lia reunir veus diferents per recor-
dar Strehler”, assenyala el director, 
que diu que el muntatge se situa “en-
tre el conte i el documental” perquè 
també inclou la projecció de vídeos 
on apareix el protagonista. L’obra, 
estrenada a Itàlia el 2007, vol ser un 
cant a la manera de Strehler de veu-
re el teatre. “Era un director enèrgic, 
un monstre de la vitalitat”, consta-
ta Mario Gas. Des del seu punt de 
vista, aquest homenatge és necessa-
ri perquè  “no es pot anar endavant 
sense un reconeixement explícit del 
lloc d’on venim”.e

Guido Torlonia, Marisa Paredes, Mario Gas, Carme 
Elias, Carlota Olcina i Pol López. DAVID RUANO / T. AKADÈMIA

El director teatral italià Giorgio 
Strehler (1921-1997) és una figura 
de referència per a moltes generaci-
ons d’actors. Creador del Piccolo 
Teatro de Milà, va renovar el teatre 
a Itàlia, va introduir-hi Bertold 
Brecht i va ser un director clau en 
l’escena internacional. Mario Gas, 
Carme Elias, Marisa Paredes, Pol 
López i Carlota Olcina s’hi van em-
mirallar mentre estudiaven o bé en 
les seves primeres etapes a l’univers 
teatral. Vint anys després de la mort 
de Strehler, els sis intèrprets recu-
peraran les seves paraules i el seu 
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“Els artistes podem 
arribar a ser 

molt patètics”

PERE TORDERA

Crític 
“A Catalunya 
fem molt bon 
teatre, però  
hi ha una gran 
mancança de 
continguts”

sa. Quan escric connectat amb mi 
mateix, allò traspassa l’anècdota 
perquè tracto coses íntimes i perso-
nals. En el fons tots som iguals, i és 
a través d’aquestes coses que la gent 
connecta més. Sempre que acabo 
d’escriure veig que he entès coses de 
mi. Aquest petit procés d’autoco-
neixement fa que l’obra tingui mo-
ments que no són anecdòtics. 

Adossats transcorre al Vallès. Quin 
retrat fa de la comarca? 
El Vallès no té res extrem. Les ciu-
tats no són boniques, hi ha hagut fà-
briques i ara hi ha polígons. És una 
comarca que no surt a les guies tu-
rístiques. Ho utilitzo per als perso-
natges, perquè la família protago-
nista tampoc sortiria a les guies. Les 
comarques influeixen en la mane-
ra de ser de les persones. El Vallès 
no és ni carn ni peix, no té ni mar ni 
muntanya, té Barcelona a prop i ai-
xò li genera complex d’inferioritat. 
I tots els personatges d’Adossats te-
nen complexos d’inferioritat. 

Vostè actua a l’obra. ¿Com canvia 
la manera de relacionar-se amb el 
personatge quan el text és propi? 
Quan escric no penso mai que sorti-
ré a l’obra. En aquest cas vaig pensar 
en el Jordi Bosch i la Rosa Renom, la 
peça descansa en ells dos. Amb el 
personatge del germà vaig pensar: si 
no trobo ningú, ja el faré jo. Llavors 
m’adono que els personatges que 
faig jo els hauria pogut escriure mi-
llor, que els altres estan més ben es-
crits que el meu. Després d’haver fet 
textos de Shakespeare, Mamet i 
Txékhov, veig un Madaula i dic: aquí 
hi falta teca. El Madaula actor s’en-
fada amb l’autor, perquè creu que 
ho hauria pogut resoldre millor. 

Amb el seu personatge, que és es-
cultor, critica una certa actitud en 
el món artístic. Quina? 
Em refereixo als creadors que cre-
uen que allò que fan serveix d’algu-
na cosa. Em sembla d’una vanitat 
infinita. Si desapareixem, el món 
seguirà funcionant. L’art és molt 
important, però l’acaba fent impor-
tant la gent. Una llei, un metge, un 
professor sí que canvien el món. Els 
artistes justifiquen els textos ba-
sant-se en el fet que és molt neces-
sari parlar del tema en qüestió, pe-
rò a la gent no els canviarà la vida. 
Aquesta vanitat dels artistes em po-
sa molt nerviós, i jo em poso el pri-
mer de la llista. Els artistes podem 

arribar a ser molt patètics, i volia 
parlar-ne.  

Ara fa dos anys que va debutar com 
a dramaturg. ¿Com ha canviat la se-
va visió del teatre? 
Fem molt bon teatre a Catalunya, tant 
a nivell artístic com tècnic, però hi ha 
una gran mancança de continguts. 
Recorrem excessivament als clàssics, 
a obres llunyanes que parlen de coses 
que no li interessen a ningú. Com a ac-
tor, em vaig adonar que les històries 
que explicàvem no interessen. Trobo 
a faltar teatre proper, que parli de nos-
altres, que passi ara a Catalunya. Hi ha 
terreny per córrer, per explicar histò-
ries que la gent senti properes.e

Ramon Madaula
ACTOR I DRAMATURG, ESTRENA ‘ADOSSATS’ AL TEATRE ROMEA

TEATRE

Ramon Madaula (Sabadell, 1962) 
s’instal·la al Teatre Romea amb la 
seva primera família teatral de cre-
ació pròpia. L’actor i dramaturg hi 
porta Adossats, una comèdia sobre 
la incomunicació entre avis, pares, 
fills i germans. És la seva primera 
obra amb més de dos personatges.   

Després de parlar del teatre, l’am-
bició i les relacions de parella, ara 
explora els secrets familiars. Què li 
interessa d’aquest tema? 
No sabria escriure de res que no co-
negués. Tiro del que tinc al meu vol-
tant. Per això parlo de la família. He 
viscut dues experiències familiars, 
la dels meus pares i la que he creat 
amb la meva dona. Em vaig posar 
una premissa: que la família prota-
gonista no fos gens disfuncional. No 
volia partir d’una situació extrema, 
sinó d’una família normal.  

La quotidianitat és recurrent en 
les seves obres. Per què? 
A la ficció hi ha un excés de grans 
conflictes. Això em cansa. Sempre 
veiem assassinats, robatoris, inces-
tos, addiccions. Està bé, són coses 
que passen i se n’ha de parlar. Però 
en canvi, hi ha menys ficció de gent 
a qui la vida els va bé, que tenen una 
família amb la qual se senten a gust.  

¿Com evita que les històries cai-
guin en la simple anècdota? 
Sé que el meu teatre té un punt 
d’anecdòtic i ho accepto. Per sortir 
de l’anècdota passo un filtre. No es-
cric només per complaure la gent si-
nó també per parlar del que em pas-
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