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Entrevista Roc Esquius

Algun dia s’acabarà. I, alesho-
res, Roc Esquius (Súria, 1982) gai-
rebé podrà explicar pas a pas les
obres dels darrers anys de la Sa-
grada Família, la seva veïna més
famosa. El bagenc es va instal·lar
fa gairebé una dècada en un dels
racons més turístics de Barcelona
buscant a la capital catalana
l’oportunitat per dedicar-se de ple
a l’ofici teatral i va descobrir que,
a més del cuc de la interpretació,
dins seu bategava el gust per l’es-
criptura. Fins a mitjan febrer, la
Sala Flyhard té en cartell el seu
darrer treball, Sàpiens, que diri-
geix Sergi Belbel i protagonitzen
Mireia Portas i Enric Cambray.

No tothom pot dir que en Ser-
gi Belbel, màxim responsable
del Teatre Nacional del 2006 al
2013, li puja un text a l’escenari.
Quina relació tenen?

Fa tres anys, tenia dins meu el
neguit de saber quin era el meu
nivell com a dramaturg. Ja havia
escrit algunes peces, però no sa-
bia com valorar-me: principiant
potser no, perquè ja tenia un mí-
nim bagatge, però expert tampoc.
Vaig saber que es feia un curs de
dramatúrgia, amb un títol ideal
per a mi, «Actuar i escriure, es-
criure i actuar». El feia el Sergi, un
autor que ja coneixia i m’agrada-
va, i m’hi vaig apuntar.

El curs, doncs, devia anar bé.
Pel que he sabut, ell va veure al-

gunes coses en mi, com a escrip-
tor teatral, i també va venir a una
funció de l’iMe i a  una d’El cata-
lon d’una nit d’estiu, dues de les
obres que he signat. Entre el Sergi
i jo hi ha ara una relació professio-
nal i personal de mestre i apre-
nent. Ell m’ha explicat què és el
que en Benet i Jornet va fer amb
ell, i li ve de gust fer aquest paper. 

«Sàpiens» és l’obra que defi-
nitivament el dóna a conèixer en
l’escena catalana?

No crec que pugui dir que ara
ja em coneix tothom, ni tan sols
dins el món del teatre. Crec que és
una qüestió gradual. No sóc algú

que estava tancat en una habita-
ció escrivint i de cop ve en Belbel
i m’ofereix un text per al TNC. Vaig
fent, de mica en mica. Ara ja porto
cinc espectacles, he pogut estar a
diferents sales, amb diversos ac-
tors... En Belbel va poder veure al-
gunes d’aquestes obres ja munta-
des i per això va entomar la direc-
ció de Sàpiens. El que és clar, però,
és que el fet que el Sergi estigui en
aquesta producció és una ajuda,
una empenta.

El muntatge que hi ha ara a la
Flyhard, però, no és de la seva
companyia, Dara. Per què?

Dara ha fet cinc espectacles en
tres anys, i ens hem pres una pau-
sa per reflexionar. Em venia de
gust fer alguna cosa diferent, do-
nar el text a un altre director i que
ell fes l’equip que volgués.

A «Sàpiens» trobem una dona
que, un bon dia, es presenta al
despatx del conseller de Sanitat
per fer-li una proposta descon-
certant. Què volia explicar, més
enllà de l’argument?

Mai no ho sé, què vull explicar
quan estic escrivint. Però un cop
he vist l’obra a l’escenari, m’adono
que parlo de la crisi dels refugiats.
A molta gent que ha vist l’obra,
això potser el sorprendrà. Però és
que Sàpiens ens parla d’aquesta
cosa tan europea, masculina i ab-
solutament estúpida de la creació
de diferències, de creure’s per so-
bre dels altres, d’ajudar l’altre des
d’una posició de superioritat. És
un fet que l’hem creat nosaltres
mateixos i ens l’hem cregut.

L’homo sapiens com a pro-
motor de desigualtats?

Ens hem cregut que som la cul-
minació de la cadena evolutiva, la
millor espècie de totes. Aleshores,
en l’obra, proposo un joc: què pas-
saria si no fóssim els millors?

Les seves obres sempre par-
teixen de supòsits inesperats. A
«Claqué o no», per exemple, una
dona deixa el seu lloc de treball
qualificat com a científica per-
què es vol dedicar al claqué, i un
funcionari l’assetja per treure-li
del cap. Hi ha una espurna que
l’activa a l’hora d’escriure?

M’agrada plantejar ‘què passa-
ria si ...’. A Sàpiens, tenim un polític
que perd el control de la situació,
i ja sabem que als polítics els agra-
da tenir-ho tot controlat.

Rep comentaris dels especta-
dors, després de l’obra?

N’hi ha que m’insulten! He, he,
he... El plantejament és de comè-
dia, va passant l’estona i rius, però
després et desarma perquè l’es-
pectador s’adona que hi ha una
crítica, van queient petites bom-
bes que et descol·loquen. Que em
diguin això és el més bonic que
em pot passar com a dramaturg.
Fins i tot hi ha qui veu l’obra dos
cops, perquè en la primera gau-
deix de la primera capa, i després

de la segona.
Els textos generen una expec-

tativa a partir de situacions in-
sospitades, fins al punt que, com
a espectador, et preguntes ‘i ara,
com en sortirà d’aquí?’. És
intel·lectualment ambiciós?

M’agradar crear petits mons en
espais reduïts com són els d’un
teatre. I no pretenc ser dogmàtic,
dir què està bé i què no, sinó donar
petites pistes per tal que cadascú
es faci la seva opinió.

La bona crítica dels seus tex-
tos el fa canviar la idea inicial de
ser actor per la de dramaturg?

M’agrada compaginar els rols
de l’escriptura, la direcció i la in-
terpretació. Vaig estudiar per a ac-
tor, primer a l’Institut del Teatre,
tot i que no vaig acabar, i després
a l’escola Nancy Tuñón, i no hi re-
nuncio, però he vist que les tres
funcions es retroalimenten i des
de cadascuna pots aprendre de
les altres.

Quan va veure clar que s’ha-
via d’instal·lar a Barcelona per
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«Quan escric una obra de teatre, m’agrada
plantejar a l’espectador ‘què passaria si...’»

Actor, dramaturg i director teatral. La inquietud és el motor de la vida del surienc, engrescat amb nombrosos projectes en el món de l’escena i
la interpretació. La descoberta del gust per l’escriptura teatral ha desembocat en diversos textos amb els quals ja té un nom en el panorama català

L’autor surienc reflexiona sobre la superioritat evolutiva de l’espècie humana a «Sàpiens», una peça dirigida per Sergi Belbel

BARCELONA

Toni Mata i Riu
TMR

Roc Esquius, davant de la façana del Naixement d’una Sagrada Família que omple el barri de turistes dia rere dia

En Belbel va aprendre
amb Benet i Jornet, i

ara a ell li agrada fer aquest
paper amb mi»
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 La petita sala Flyhard del barri de Sants de Barcelona és un viver de propos-
tes de nous dramaturgs que ha deparat grans èxits com Litus i Smiley, entre
d’altres. Sàpiens té una acollida de públic excel·lent: el muntatge es perllonga-
rà fins al 19 de febrer, però fins al dia 4 ja hi ha totes les entrades venudes. La
peça, protagonitzada per Mireia Portas i Enric Cambray, està triomfant.

«Sàpiens» triomfa a la Sala Flyhard

ROSER BLANCH

fer camí en el món de l’escena?
Vaig marxar de Súria als 17 anys

i vaig anar a viure a Sabadell per
estudiar Enginyeria Informàtica a
l’Autònoma. Vaig treballar en una
startup d’intel·ligència artificial i
en un moment donat vaig comen-
çar a compaginar aquesta feina
amb les classes d’interpretació. El
2009 vaig arribar a Barcelona.

D’una carrera tecnològica va
passar a una formació artística.
En tenia vocació?

Pràcticament podria dir que
vaig néixer al teatre perquè de pe-
tit ja feia de nen Jesús als Pastorets
de Súria. Però no m’ho vaig pren-
dre mai com un ofici. Per a mi, allò
era un espai de trobada, i encara
faig els Pastorets al Foment Cultu-
ral. Aquest darrer Nadal, jo era Sa-
tanàs. M’agrada mantenir el lli-
gam. I quan vaig començar a es-
tudiar interpretació, ho vaig fer
com a contrapunt a la meva feina,
que era sedentària i mental. 

I què va passar, aleshores?
Vaig reduir la jornada laboral

per anar-me introduïnt en aquest
món fins que vaig fer el salt, vaig
cremar les naus. Feia deu anys
que treballava a l’edifici Eureka, a
la Universitat Autònoma.

S’ho deuria pensar més d’una
i de dues vegades.

I vint-i-set!
Tornar al Bages era inviable?
En aquesta feina hi ha dos pols:

Girona i Barcelona, sobretot Bar-
celona. Aquí hi ha 40 sales de tea-
tre. El clic, però, el vaig fer quan
em van agafar per a La Riera.

Cert, vostè era en Cosme, el
cap de sala de la fonda.

Tenir un sou fix em va ajudar a
fer el salt. Hi vaig ser del 2015 al
2017, fins al final de la sèrie.

I va crear la companyia Dara.
La idea va sorgir abans i tot que

em sortís el paper a la televisió. En
el moment en què et planteges ser
actor i busques feina, et preguntes
què més pots fer, i vaig tenir la idea
de l’iMe, una obra sobre la relació
que tenim les persones amb les
xarxes socials. Ho vam tirar enda-
vant amb la gent que coneixia de
l’escola, era la meva primera obra
professional i això ens va portar a

crear la companyia Dara. Érem
Mireia Pàmies, Isidre Montserrat,
Núria Deulofeu, Bernat Mestre i
dues noies de Súria, Anna Junca-
della i Muntsa Codina en tasques
de producció i disseny. I així vaig
descobrir la meva nova faceta
com a dramaturg.

Els deurien avisar de la difi-
cultat que implica tirar enda-
vant una companyia teatral.

No ho ignoràvem, però ens va
anar bé: cinc muntatges en tres
anys! Fins i tot hem estat a Madrid.
Però la realitat econòmica és dura
i ara necessitem reinventar-nos,
rendibilitzar tot el que tenim.  

Té feina, almenys, per als pro-
pers mesos?

Sí, i tant! El  març començo a ro-
dar una pel·lícula, però no en puc
explicar res.

Per tant, encara hi ha aigua a
la piscina a la qual es va llançar
fa uns anys.

Però només un ditet, un metre,
si em poso dret, m’arriba als ge-
nolls. I si algú treu el tap, aleshores
malament.
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La Maria Alba, el Roc i
el Jaume, tres amants
de Súria i del teatre
 La Maria Alba, el Roc i el
Jaume, que ens va deixar el
5 de juliol del 2007 a l’edat
de 35 anys, són els noms de
tres germans molts lligats al
seu poble i a l’activitat tea-
tral. En Jaume va destacar
com a guionista en progra-
mes com Persones humanes
i Pasta gansa, i va crear una
nova dramatúrgia per als
Pastorets de Súria. La Maria
Alba va integrar una de les
millors companyies profes-
sionals que hi ha hagut a la
comarca, les Mite-les, amb
Alícia Puertas i Tàtels Pérez,
a més de participar en altres
projectes.

El grup municipal d'ERC ha
proposat que Berga sigui la Capi-
tal Cultural Catalana l'any 2021.
Dies després que Manresa hagi
encetat la seva capitalitat, els re-
publicans de Berga ahir van fer
pública  la seva proposta. Van ex-
plicar que el Govern de la CUP la
veu de bons ulls. I anit tenien pre-
vist fer-la arribar a la resta de
grups polítics que integren la cor-
poració: PDeCAT, PSC i ICV a la
comissió informativa municipal
prèvia al proper ple de l’1 de fe-
brer. Serà allà on els republicans
faran la proposició formal amb
l’objectiu que sigui aprovada per
la sessió plenària. Esperen acon-
seguir que s'aprovi per unanimi-
tat, segons van explicar els regi-
dors  republicans Jordi Pujals, Er-
mínia Altarriba i Dolors Tous.

Un cop el consistori hagi apro-
vat   la proposta, serà el moment
que la ciutat i el seu teixit associa-
tiu  s'hauran de conjurar per ela-
borar una proposta que haurà de
posar l'accent en la cultura popu-
lar. En aquest sentit, la portaveu

del grup, Ermínia Altarriba, va dir
que Berga haurà de jugar la carta
de la Patum «com a eix vertebra-
dor per ensenyar la cultura popu-
lar mediterrània» i aprofitar
aquesta fita per definir línies es-
tratègiques culturals per a la ciutat
que ajudin a materialitzar projec-
tes com el centre d'interpretació

de la cultura popular catalana,
que havia plantejat ERC al seu dia
quan governava la ciutat.

Els republicans han dit que
haurà de  ser Berga la que decidei-
xi la programació que volen oferir,
i que cada ciutat «hi posa el seu ac-
cent» i hi destina els diners que
pot aconseguir.

D. C. BERGA

ERC proposa que Berga sigui
capital cultural del país el 2021
Els republicans esperen que la seva aposta aconsegueixi suport unànime

D. C.

Jordi Pujals, Ermínia Altarriba i Dolors Tous, ahir

Ara fa un any, a Manresa es van
col·locar 21 plaques Stolpersteine
en record dels deportats manre-
sans a camps de concentració na-
zis. Ho va fer el seu creador, l’ar-
tista alemany Gunter Demnig.  Ja
llavors era previst que Àngel Sán-
chez López, Rossend Labara An-
drés i Fèlix Labara Pena (pare i fill)
també tinguessin la seva. I serà
avui quan Manresa col·loqui tres
llambordes més davant dels seus
domicilis. Un homenatge a tres
manresans que van sobreviure a
l’infern del camp de concentració
de Mauthausen.  

L’acte coincideix amb el Dia In-
ternacional de Commemoració
en Memòria de les Víctimes de
l’Holocaust, que se celebra cada
any el 27 de gener, i tindrà la par-
ticipació dels alumnes dels insti-
tuts Lluís de Peguera i Pius Font i
Quer, que enguany viatjaran als
camps de Mauthausen i Güsen.

La commemoració s’iniciarà a
les 11 del matí amb un recorregut
que faran els estudiants resse-
guint algunes de les llambordes

que es van instal·lar el gener del
2017, acompanyats de Jordi Pons,
professor, historiador i membre
de l’Associació Memòria i Història
de Manresa, que farà una sem-
blança de cada deportat. La seva
recerca ha portat a localitzar 29
manresans deportats. L’homenat-

ge continuarà a les 12.30 h quan
es col·loqui la placa stolpersteine
del deportat Àngel Sànchez López
al carrer de Folch i Torres, 18; i a
les 13 h serà el torn de les dels de-
portats Rossend Labara Andrés i
Fèlix Labara Pena, pare i fill, al car-
rer del Bruc, 41. A continuació, a
la plaça de Sant Domènec, davant
la placa col·lectiva dels noms de
tots els deportats que es va inau-
gurar ara fa un any, se celebrarà
un acte amb els familiars i les au-
toritats, i a més hi haurà lectura de
textos i una actuació musical. 

REDACCIÓ MANRESA

El record dels manresans deportats
suma avui tres Stolpersteine més
L’homenatge engegat el
gener passat continua avui
amb tres plaques més que
ja hi havia previstes

La commemoració s’iniciarà
amb un recorregut per algunes
llambordes que faran
estudiants del Peguera i del Pius

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Gunter Demnig, l’any passat

LA CLAU
Demnig, avui a Olesa
Olesa recordarà també avui
deu deportats amb el creador
de les llambordes, Gunter
Demnig. Totes s’instal·laran a
la plaça de Fèlix Figueras i Ara-
gay, amb la presència de fami-
liars, a les 7 de la tarda. A 2/4
de 8, acte institucional i con-
cert del Brossa Quartet de Cor-
da, al saló de sessions de
l’ajuntament.


