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No et refiïs del que 
et diuen a classe 

La companyia José y sus Hermanas busca noves maneres d’entendre el món a ‘Arma de construcción masiva’. 
L’espectacle parla de com l’educació condiciona i restringeix la nostra mirada 

ESCENES

A
l’escola del tardofran-
quisme i el primer post-
franquisme, el “dia del 
pare” i el “dia de la mare” 
eren una fita del calenda-

ri acadèmic. Els nens feien cendrers 
per al pare (aleshores encara no era 
políticament incorrecte donar per fet 
que ells, tots, fumaven; elles, no) i al-
gun objecte pràctico-decoratiu amb 
missatge d’amor per a 
la mare. Aquest era el 
to de l’experiència ar-
tística dels alumnes al 
llarg del curs, de la 
sensibilització cap a 
les arts rebuda a l’aula. 
Perquè l’educació, com és obvi, condi-
ciona la teva visió del món. Arma de 
construcción masiva, el segon espec-
tacle de la companyia José y sus Her-
manas, recopila experiències educa-
tives a les aules de diferents èpoques 
per mostrar que som esclaus del que 
hem après i reivindicar altres mane-
res de veure el món. Perquè no et re-
fiïs del que veus sense com a mínim 
qüestionar-ho. 

José y sus Hermanas és una expe-
riència atípica de l’escena catalana 
dels últims anys. Un grup d’alumnes 
de l’Institut del Teatre preparava un 
taller amb la professora Sílvia Fer-
rando i van escollir parlar del fran-
quisme i de la seva pervivència 
en la societat contemporània. 
Van crear un espectacle, Los 
bancos regalan sandwicheras y 
chorizos, que per aclamació po-
pular va sortir de l’àmbit aca-
dèmic i ha esdevingut un fe-
nomen del circuit alternatiu. 
I no tan alternatiu. El van es-
trenar fa dos anys i encara 
té vida (del 5 al 16 de juny el 
portaran al Teatro Espa-
ñol de Madrid). 

Doble viatge 
al futur amb 

mestres de 
prestigi a 

l’Eòlia 

F
ins i tot els estudiants més 
neòfits de qualsevol matèria 
relacionada amb el món de 
les arts escèniques ho tenen 
clar: cap espectacle té sentit 

sense el públic, que, amb la seva mira-
da, tanca el cercle de la creació. Per ai-
xò és habitual que les escoles del ram 
dediquin una part del seu programa a 
presentar els treballs dels seus alum-
nes, i sovint passa que el talent i el 
prestigi del mestre donen un relleu es-
pecial a les propostes cuinades entre 
ell i els alumnes, o com a mínim afegei-
xen un plus d’interès a la proposta. Ai-
xò és el que passa aquests dies a l’es-
cola Eòlia amb dos dels espectacles 
programats al teatre del centre, dos vi-
atges al futur tripulats per alguns dels 

creadors més interessants de l’actuali-
tat escènica.  

Una habitació buida, que es repre-
sentarà a l’Eòlia fins diumenge, 
és un musical cuinat a mitges 
per Marc Artigau (text i lle-
tres) i Clara Peya (músi-
ca), sota la direcció de 
Josep Maria Segura, 
amb alumnes del centre. 
Una història de ciència-
ficció que dilueix els lí-
mits entre la realitat i el 
somni i parla de la possibi-
litat de manipular els re-
cords. La possibilitat de reviu-
re’ls i modificar-los segons el guió 
que més ens agradi posa en qüestió les 
barreres ètiques. A El futur, Joan Yago, 

dramaturg de capçalera de la companyia 
La Calòrica, planteja una pregunta incò-

moda: quin llegat volem deixar als 
nostres descendents? Els perso-

natges de l’obra tenen la mis-
sió de resoldre com ens 

veuran les generacions 
que ens sobrevisquin. 
Què els diran les nostres 
fotografies? ¿Es fixaran 
només en la nostra roba 
i pentinat, o serem capa-

ços de generar una imat-
ge més sòlida del que vam 

significar en aquest petit 
món? L’obra és una creació 

conjunta de Yago amb els seus alum-
nes, i es presentarà al Teatre Eòlia del 20 
al 24 de febrer. B.G.

nosaltres mateixos, ens hem analit-
zat, hem analitzat les nostres famíli-
es i les escoles on hem anat. I també 
les reformes educatives a Espanya i la 
comparació amb altres països”. Però 
que ningú s’esperi un tractat sobre 
ensenyament, perquè es parla de 
l’educació en un sentit ampli: en el si 
de les famílies, dels mitjans de comu-
nicació, de les xarxes socials, “de tot 
el que ens fa produir relat i de com lle-
gim aquest relat”.  

La intenció final és parlar dels fruits 
i les conseqüències de tot això. “Parlem 
de l’actualitat”, indica Ferrando, però, 
un cop més, no tenen cap vocació de li-
teralitat. “No volem dir com són les co-
ses, sinó com les veiem i les vivim”. I, 
inevitablement, com el que hem après 
condiciona el que som, individual-

ment i com a societat. Per això sobre 
l’escenari van apareixent qüestions 
molt diverses: “la llibertat d’ex-
pressió, els esdeveniments polí-
tics i socials dels últims anys, el ju-
dici a la Manada i tot el que està 
passant en el sistema polític i ju-
dicial”, descriu la directora. “L’es-
pectacle és com un viatge, portem 
l’espectador a transitar per dife-
rents aspectes de la vida con-
temporània, plantejant que la 
realitat la llegeixes a partir dels 
teus referents”. 

Tot això ho fan amb un teatre 
molt performatiu, sense perso-
natges ni fronteres entre la re-

alitat i la ficció, amb molta mú-
sica i elements videogràfics. “No 
fem res ultrainnovador, però a 
molta gent li sembla nou”, ex-

plica la directora en relació amb 
un llenguatge que van apuntar al primer 
espectacle, que consoliden ara i que for-
ma part del segell de José y sus Herma-
nas, amb el qual tenen previst seguir 
creixent i investigant. BELÉN GINART

hi ha algú en la trentena i ella ja ha su-
perat els 40. “Per edat em situo més al 
costat de la generació dels seus pa-
res”, la que feia cendrers a classe i que 
va ser educada sota un sistema sense 
gaires escletxes per filtrar conceptes 
com la renovació pedagògica. “La 
nostra font documental hem estat 

Els van agradar tant l’experiència 
de treball compartit i el ressò de la se-
va proposta que es van constituir en 
empresa i van decidir continuar cre-
ant junts. El més nou del cas és que la 
companyia resultant integra també la 
professora. Sílvia Ferrando signa com 
a dramaturga i directora, i és l’encar-
regada de donar forma i coherència a 
les propostes creatives de tots els 

membres del grup.  
“Ens hem plantejat 

fer una tetralogia i par-
lar d’aquells temes que 
ens preocupen o sobre 
els quals creiem que hi 
ha emergència social”, 

avança Ferrando. Diu que el grup 
s’enriqueix de la diversitat d’orígens 
i ideologies dels seus integrants. La 
majoria tenen al voltant de 20 anys, 

‘ARMA DE CONSTRUCCIÓN MASIVA’ 
TANTARANTANA (BARCELONA) 

DEL 20 DE FEBRER AL 17 DE MARÇ 
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