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Perquè passi això hi ha d’haver una 
política cultural, i a Catalunya no hi 
és”, diu, tot i que reconeix que s’es-
tan fent accions concretes. Ella de-
fensa que els joves haurien de veu-
re teatre escrit expressament per a 
ells: “Que se sentin inclosos, que 
parlin el seu llenguatge. Si veuen un 
clàssic segurament s’avorriran i no 
hi voldran tornar”. Buchaca va es-
criure Playoff per a La Joven Com-
pañía de Madrid pensant en el pú-
blic jove, i ha estat tot un èxit. Aques-
ta setmana s’exhibia a Bilbao, l’han 
vist milers de joves a Madrid, té pre-
vista una gira de 50 places i té llista 
d’espera d’instituts d’Espanya.  

Com es pot fer que hi tornin 
Promoció, difusió i diversió per 
atreure el públic més difícil 
“Recuperar el públic jove és una 
lluita constant, aquí i a tot Europa. 
Els pares els acompanyen al teatre 
fins als 14 o 15 anys, després ja és im-
possible. L’escola els incentiva, els 
mitjans de comunicació hi haurien 
d’ajudar, les ofertes de preus tam-
bé són importants, i s’haurien de 
promoure produccions en què 
s’identifiquin –afirma Anna Rosa 
Cisquella, productora de Dagoll Da-
gom, que en l’última dècada ha por-
tat 163.393 joves al teatre en funci-
ons escolars–. Caldria connectar 
amb els nous agents de difusió a les 
xarxes, però aquest esforç comuni-

‘A.K.A.’, la revelació de 
l’any i l’excepció que 

confirma la regla

rò la connexió també la provoquen 
altres elements com la música, que 
té un paper rellevant en la vida del 
Carlos i ajuda a crear una atmosfe-
ra d’intimitat a l’escenari. “Les can-
çons que ell escolta formen part del 
dia a dia dels joves. Alguna no la co-
neixen, però he arribat a veure es-
pectadors fent anar el Shazam 
[l’aplicació dels telèfons mòbils per 
identificar cançons] enmig de l’obra 
per descobrir quin és el tema que so-
na”, diu el dramaturg.  

Més enllà del contingut de l’es-
pectacle i de la posada en escena, la 
companyia ha anat a buscar el pú-
blic allà on es troba més còmode: a 
les xarxes socials. “Vam obrir un 
compte d’Instagram i, en pocs me-
sos, hem aconseguit més de 9.000 
seguidors –diu Rodríguez–. Saber 
comunicar en la bona direcció és 
imprescindible”. De fet, l’estructu-
ra d’A.K.A. també beu en part de les 
xarxes socials. “Estem acostumats a 
rebre molts inputs, a canviar cons-
tantment d’aplicació amb el mòbil. 
L’espectacle juga amb això; té un 
ritme trepidant i canvia constant-
ment de lloc i d’espai gràcies als 
flashbacks”, apunta Salazar.  

Una obra sobre la identitat 
Sol a l’escenari, l’actor Albert Sala-
zar interpreta fins a disset perso-
natges per explicar el viatge emoci-
onal que viu el protagonista. La his-
tòria segueix el Carlos dels 15 als 25 
anys, posant el focus en com canvia 
la seva existència quan, per un fet 
que la companyia no vol revelar, es 
replanteja tota la seva identitat. “És 
un noi adoptat de Grècia o de Síria 

amb una família de classe 
mitjana. No coneix bé 

els seus orígens i 
diu que no li inte-

ressen. Té la vi-
da de qualsevol 
adolescent. De 
fet, el seu dia a 
dia s’assem-
blava molt al 
meu durant 

aquella època, 
que no em queda 

tan lluny”, explica 
Salazar.  

La companyia ha cons-
tatat amb A.K.A. que el pú-

blic jove existeix i té fam de teatre. 
“Les sales els volen acollir i busquen 
obres per atraure’ls”, assegura Ro-
dríguez. Donar-hi resposta és bàsic 
per crear espectadors fidels i fer del 
teatre part del seu oci.e

L’obra, que ha atret molt públic adolescent, 
tindrà una nova vida al Lliure i La Villarroel

Era una nit qualsevol i el dramaturg 
i director Daniel J. Meyer només as-
pirava a bolcar al paper unes preo-
cupacions que feia temps que el per-
seguien. Ni pensava en crear un fe-
nomen per a adolescents ni espera-
va que l’obra abracés l’èxit de crítica 
com ho ha fet A.K.A. (Also known 
as). Estrenat al març a la Flyhard, 
el muntatge s’ha convertit en un 
dels booms teatrals de l’any i ha re-
afirmat el seu triomf a l’embutxa-
car-se quatre Premis Butaca (a mi-
llor espectacle de petit format, mi-
llor text, millor actor i millor direc-
ció). I encara li queda corda per a 
estona: de moment es pot veure a 
l’Espai Lliure fins al 30 de desembre 
i al març s’instal·larà a La Villarroel. 

Dirigida per Montse Rodríguez 
Clusella i protagonitzada per Albert 
Salazar, A.K.A. ha tocat les tecles 
precises per aconseguir una de les 
fites més complicades i anhelades 
del món teatral: atraure els adoles-
cents a les sales. “Ens va sorprendre 
molt veure que a la Flyhard la mei-
tat del públic eren joves. I molts 
d’ells venien acompanyats dels seus 
familiars”, explica Rodríguez. La 
clau per aconseguir-ho no la sap ni 
ella ni el dramaturg, tot i que en te-
nen alguna sospita. “El públic se 
sent molt identificat amb el perso-
natge. Això és fonamental, perquè 
pots atraure’ls al teatre, però si no hi 
connecten no hi tornaran”, afirma 
la directora. A A.K.A. aquest vincle 
s’estableix a través d’un protagonis-
ta adolescent, el Carlos, que 
viu en una quotidianitat 
molt identificable per 
als joves del pre-
sent: va en mono-
patí, balla hip-
hop i es tanca a la 
seva habitació. 
“És una obra que 
parla de la identi-
tat, el racisme, les 
xarxes socials, la 
importància dels 
amics i el primer 
amor”, resumeix Me-
yer. Potser perquè el dra-
maturg va escriure el text “sen-
se pensar en dirigir-lo a un públic 
adolescent”, A.K.A. aconsegueix es-
quivar la mirada paternalista sobre 
l’adolescència que, en alguns casos, 
és intrínseca a certs muntatges pen-
sats expressament per a joves. Pe-
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L’equip 
d’A.K.A. 
aixecant en 
braços l’actor 
protagonista, 
Albert Salazar, 
aquesta 
setmana a 
les portes del 
Teatre Lliure. 
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catiu des de la producció privada és 
difícil, perquè és una inversió a llarg 
termini”, admet. De fet ja existeixen 
incentius com la campanya Escena 
25, que durant dos mesos permet 
comprar entrades als menors de 25 
anys per menys de 10 euros. La re-
alitat és que el 2017 els joves van 
comprar 8.800 d’aquestes entrades, 
només el 30% de les que s’oferien. 

Les administracions poden mirar 
de facilitar l’accés, però cal ser rea-
listes. “A l’adolescència el més im-
portant són els amics. El teatre és 
com una presó. Així que si hi van ho 
han de poder comentar amb els 
col·legues”, diu Oriol Vila. Guillem 
Albà va pel mateix camí: “A l’escola 
intenten que els espectacles siguin 
pedagògics, que sigui en anglès, que 
sigui un clàssic. No crec que això els 
acosti al teatre, ni tampoc no són els 
seus referents. Hem de fer que hi 
perdin la por parlant-los de veritat, 
amb un altre ritme, amb un tema en 
què se sentin reflectits... ”, afirma el 
creador de l’espectacle ompletea-
tres, places i escoles Marabunta. 
“«Això no és teatre, això mola», em 
diuen a mi”. Ell proposa fer un camí, 
començar amb hip-hop, i “un dia 
potser acabaran veient el Broggi”, 
apunta. La clau és el plaer. “Veure te-
atre dolent és una de les tortures 
més dures, però si t’emociona és una 
experiència que no oblidaràs en la 
teva vida”, conclou Vila.e

En un acte presidit per l’alcaldessa, Ada Colau, 
l’Ajuntament de Barcelona va inaugurar ahir una plaça 
al barri del Fort Pienc que porta el nom de l’actriu Anna 
Lizaran (1944-2013). El nom de Lizaran, mite 

fundacional del Lliure i gran dama del teatre català, va 
ser escollit per les entitats i contribueix a pal·liar el gran 
dèficit de noms de dones que encara presenta el 
nomenclàtor de la via pública barcelonina.

ANNA LIZARAN JA 
TÉ UNA PLAÇA A 
BARCELONA


