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L’art de
Laar

l’escrita

E
l juliol, a Ledbury, Angla-
terra, al comtat de Here-
fordshire (“pulchra terra

Dei donum”), vaig entaular amis-
tat amb Augusta i Kalle Laar,
dos artistes encantadors amb
qui compartia allotjament.

Amb en Kalle, una nit, vam
fer un intens conciliàbul al pub
Prince of Wales, una assentada
diüturna i estimulant enmig
dels rostres rudes i rubicunds
de la clientela, i em va explicar
part de la seva producció com a
artista sonor i col·leccionista.
Val la pena.

Una de les parts essencials del
seu “museu sonor” està dedicada
als discos de discursos i conferèn-
cies, objecte que ens fa entendre
com, fa mig segle, el vinil era un
suport amb un ventall de funci-
ons tan ample com les que té,
avui, YouTube. Ambaquestmate-
rial fa unes sessions de discjòquei
(DjKL), intitulades Ethics disco,
on barreja fragments de discur-
sos de Nixon o Khrusxov, classes
magistrals de Heidegger o Karl
Jaspers, autoajuda dels anys sei-
xanta, dissertacions sobre l’LSD,
converses ambCharlesManson o
sermons pronunciats a Lourdes.
La mescla és una meravella a ni-
vell acústic i locutiu i la gatzara
de proclames genera una fan-
tàstica simfonia de demagògies.

Més: una de les seves accions
artístiques que més em va cridar
l’atenció fouTruca a la glacera. Es
tracta d’una obra de conscien-
ciació ambiental la mar de sim-
ple: et proporcionen un número
de telèfon (+43525430089) per
poder sentir en directe el desglaç
de la glacera de Vernagt Ferner,
als Alps d’Ötztal, al Tirol, on en
Kalle hi va deixar instal·lat un
micròfon. Pot ser que el so, en el
moment que hom truca, no sigui
altre que el vent, o els ocells, o les
aigües foses que davallen... Per-
què les glaceres d’alta muntanya,
en general, estan en total
recessió, víctimes de l’escalfa-
ment global, i en molts llocs ja es
consideren en estadi terminal:
des de les famoses neus perpè-
tues del Kilimanjaro o el Fujiya-
ma fins a les geleres delMont Per-
dut o el massís del Besiberri. Es-
colteu les darreres gestes de les
congestes!

Finalment, hi ha una altra
peça relacionada amb l’aigua i el
clima sensacional. A l’Antiatles,
serralada de la costa atlàntica
marroquina, a prop de Sidi Ifni,
una zona d’entrada al Sàhara cas-
tigadíssima per la sequera, hi han
instal·lat una sèrie de xarxes que
filtren la boira que hi passa a tra-
vés, que s’hi condensa en gotetes,
i la van recollint en forma d’aigua
potable: boira cernuda! Els engi-
nyers pescaboires van demanar a
en Kalle que hi afegís alguna me-
na de so i ell va acoblar unes ar-
pes de vent (llargues cordes amb
una caixa de ressonància al cap-
davall) a l’estructura que sosté
les malles, i així va amplificar la
veu de l’aire, va fer que cantés
l’ossamenta de la boira.

M
arta Buchaca (Barcelona, 1979)
no para. Gaudeix impartint clas-
ses a l’Escola Superior de Cinema

i Audiovisuals de Catalunya (Escac); s’in-
venta un curs a la Sala Beckett; està capfica-
da amb el guió d’una segona pel·lícula; està
escrivint una nova obra de teatre... i encara
diu que, quatre anys després de deixar-ho,
vol tornar a fer televisió. Ara s’acaba d’es-
trenar als cinemes Litus, la versió de la
seva obra de teatre que va captivar crítica i
públic a la FlyHard i a l’Espai Lliure el 2012
i que ha tingut un llarg recorregut. Explica
la reacció dels amics d’un noi, en Litus,
que es va suïcidar: “No parla de la mort,
sinó de com afecta en un grup d’amics: la
culpa, l’amor, les relacions...”, diu.

Pregunta: Quina relació ha tingut amb
Dani de la Orden, el director del film?

Resposta:No el coneixia, però sabia que
havia anat a veure Litus i, més tard, Loo-
sers, i parlava molt bé de mi sense co-
neixe’m personalment. M’havia proposat
fer coses més d’una vegada, però no va
poder ser fins ara... que em va proposar fer
Litus i jo encantada! La primera decisió va
ser no agafar cap dels actors de l’obra; pri-
mer perquè volien gent amb molt cartell
[QuimGutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Las-
tra...] i segon perquè volia fer seva la pel·li,
cosa que entenc perfectament. Però ja és
xulo saber que els actors van acceptar fer-
la llegint el meu guió de l’obra de teatre.

P. Com ha estat la seva entrada en el
món del cinema?

R.M’he sentit molt cuidada, respectada,
escoltada. Vaig estar un parell de dies en
aquesta mena de Gran Hermano que era el
rodatge i va ser molt divertit. És un altre
món que crec que em dona més prestigi
com a autora i com a guionista.

P. Se sent més autora o guionista?
R. En el teatre l’autora té molta im-

portància i visibilitat, tanta o més que el
director. En el cinema, el guionista és com
el productor, que ho fa tot i ningú parla
d’ell. Als mitjans els interessa el director i
els actors... Però, ara, fins i tot soc membre
de l’Academia del Cine!

P.Hi ha molta diferència entre Barcelo-
na i Madrid?

R. Em sap molt greu perquè ens han
passat lamà per la cara. Fa 10 o 12 anys era
al revés, aquí estàvem en un moment de
potenciar la dramatúrgia, ens miraven
amb enveja... Jo ara tinc més possibilitats
d’estrenar a Madrid que aquí, i això em fa
molt de mal. És veritat que comparar Ma-
drid amb Barcelona és injust, perquè el
públic potencial deMadrid és tot Espanya i
perquè la gent allà va molt més al teatre,
peròmiro la cartellera i dic: me’n vull anar
a Madrid! I hi veig obres d’autors catalans:
Jordi Casanovas treballa més a Madrid
que a Catalunya; Guillem Clua acaba de
tenir un èxit brutal amb La golondrina,
amb Carmen Maura, que potser ara estre-
naran aquí...

P. Per què s’ha tombat la truita?
R. Perquè allà s’han adonat que l’autor

és un valor afegit i el cuiden. I aquí ho va
semblar en un moment, la meva generació
va aprofitar al Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) el programaT-6 [una aposta per
una companyia fixa i autors directors
catalans] però no ens hem pogut consoli-
dar. Hauríem d’estar fent sales grans del
TNC i estrenant a escala comercial tots!
Vam despuntar, però despuntar cap a on?
Va arribar la crisi, esclar, i hi va haver un

tall. Però aMadrid també hi va haver crisi i
s’hi va apostar igualment… I ara, gent com
Alfredo Sanzol, PabloMessier, Lucía Carba-
llal, Denise Despeyroux... han començat i
no paren, tenen un recorregut. Aquí costa
molt més. I a la generació que ens va se-
guir... no vull ni pensar-ho! Jo vaig fer a
Madrid Play-off [que no s’ha estrenat aquí]
amb la Joven Compañía, que tenen direc-
tors comMiguel del Arco, José Luis Orella-
no... Al febrer els podrem veure al TNC
amb Gazoline, precisament de Casanovas.

P. Quina culpa hi tenen els teatres
públics?

R. Potser han tingut una conducta mas-
sa conservadora.

P. En bona part és qüestió de diners...
R. Les sales necessiten suport públic.

L’Ajuntament de Barcelona ha cedit l’espai
per fer la nova Beckett, esclar que no hau-
ria hagut de permetre que la vella, la de

Gràcia, es tanqués i quedés per llogar… A
sobre, cada vegada hi ha menys teatres...

P. Com veu la situació teatral a Barcelo-
na d’aquí a 10 anys?

R. S’ha de fer feina des dels teatres
públics i s’ha de fer feina en educació: els
joves estan superdesconnectats del teatre.
Se’ls ha de fer entendre que el teatre també
és un espai on ells poden tenir un lloc.

P. Si parlem de dones, encara pitjor...
R. Hi ha teatres a Barcelona que no te-

nen ni una autora programada. Això vol dir
que en tota la temporada no hi veuràs ni
una obra d’una dona. No pot ser. A Madrid
ens passen la mà per la cara també en això.

P. Les noves plataformes de televisió
obren un nou món als autors?

R. D’alguna manera la tele és la meva
escola. Vaig estar 10 anys fent El cor de la
ciutat i La riera! Fer una sèriem’encantaria
i, de fet, m’ho plantejo.

P. Quins projectes té més a punt?
R. Estic escrivint una obra sobre un

equip de natació femení que es reuneix
vint anys després de guanyar el Mundial i
s’assabenten que l’entrenador abusava d’al-
guna d’elles. I ara, al novembre, estreno
Rita a la Beckett. És una història de ger-
mans, en què un dels dos ha de sacrificar la
gossa i alhora tenen una mare amb Alzhei-
mer en fase molt avançada, en estat vege-
tal. Paradoxalment, malgrat l’argument, és
una supercomèdia: la vam provar dos dies
al Terrats en Cultura i va anar molt bé. Des
de Litus que no feia cap obra tan rodona i
que anés tan bé com aquesta.

P. Hi veu una altra pel·lícula?
R. Tant de bo, perquè la produeixo jo,

aquesta vegada.

“Em fa mal, però a Madrid ens
estan passant la mà per la cara”

Toni Polo

“Els teatres públics han tingut una política massa conservadora”, creu Marta Buchaca. / c. ribas

“Els joves d’avui estan
superdesconnectats del món
del teatre: s’ha de fer molta
feina en educació”

“Hi ha sales a Barcelona
que no tenen ni una autora
programada en tota la
temporada. No pot ser”

ENTREVISTA

MARTA BUCHACA L’autora de l’obra de teatre ‘Litus’, que acaba d’arribar al cinema,
estrena diumenge ‘Rita’ a la Beckett i no descarta tornar a fer una sèrie per a televisió
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