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L’actor Pau Durà va voler
debutar com a director
amb una comèdia que co-
neixia, perquè ja l’havia re-
presentat anys enrere: Un
aire de família. Aquesta
comèdia àcida ha estat la
que suma més nomina-

cions (7) dels XX Premis
Butaca. El concurs, en el
qual és el públic qui tria els
guanyadors, emetrà el seu
veredicte el 24 de novem-
bre al Teatre Principal de
Barcelona. Durà aspira a
més guardons que El caba-
llero de Olmedo, Lliure/
CDN; Doña rosita la solte-
ra o el lenguaje de las flo-

res, TNC; L’orfe del clan
dels Zhao, La Perla 29, i
Informe per a una acadè-
mia, amb Ivan Benet (amb
6 nominacions cada una).

L’empat tècnic entre
els dos teatres públics es
manté en nombre absolut
de nominacions, 13, tot i
que a través de l’Aixopluc
a l’Espai Lliure hi ha un

grapat més de distincions
(com les 6 d’Informe...).

Pel que fa a musicals (la
temporada passada hi va
haver un buit dels de gran
format) s’ha distingit Mar-
ry me a little i Germans de
sang (nominacions a mi-
llor musical, millor actor i
millor actriu), La gran du-
quessa de Gerolstein (2), i
Goodbye Barcelona (1). En
el vintè aniversari dels pre-
mis, fan un debat sobre El
teatre actual i el seu públic,
el 8 de novembre, en el qual
intervindran Thomas Os-
termeier, Declan Donellan,
Carme Portaceli, Xavier Al-
bertí i Lluís Pasqual. ■
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Durà supera el TNC i
el Lliure en els Butaca

‘Un aire de família’, l’obra amb més nominacions dels
Butaca, és el debut com a director de Pau Durà ■ EL PUNT AVUI

Als dotze anys ja treballa-
va amb ells recollint fruita
al camp. Ha pogut obser-
var de prop les seves pells
diferents a les nostres,
unes vegades fosca, d’al-
tres negra i aspra, d’altres
imberbe, algunes fent olor
de curri... Francesc Serés
sap de què parla quan es-
criu sobre immigració. La
seva ciutat natal, Saidí, al
Baix Cinca, és una de les
més afectades per l’arriba-
da massiva d’immigrants,
juntament amb la zona del
Segrià, i això des de l’arri-
bada dels primers magri-
bins a final dels anys vui-
tanta fins a l’actualitat,
amb els darrers nouvin-
guts de Romania i Ucra-
ïna, sense oblidar els xi-
nesos i els indis.

A La pell de la frontera
(Quaderns Crema), Serés
aplega catorze relats –“re-

portatges, entrevistes,
cròniques”– en què pinta
amb paraules aquest en-
torn en plena transforma-
ció. “Mentre el paisatge és
buit ho aguanta tot, però a
la mínima que hi intro-
dueixes un actor t’inter-
pel·la”, comenta Serés.
“Quan veus un nen que
grata el pinso per menjar
no pots girar el cap i et de-
manes: «Què faig?»”

Mentre a ciutat la reali-
tat de la immigració es veu
de manera teòrica (al Cen-
tre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona per
exemple teoritzen sobre
l’alteritat i la intercultura-
litat), a Saidí, però també
a Alcarràs i Lleida, la dis-
tància entre la població lo-
cal i els immigrants és
igual a zero: “Allà la gent
ha hagut d’aprendre i des-
aprendre la compassió
perquè no ho poden assu-
mir tot.” Lluny d’idealitzar
la realitat, l’escriptor mos-
tra que estem davant
d’una “història de fricció”,
sovint també entre els di-
ferents grups, però que
mai “ha explotat”.

A banda, reflexiona so-
bre com aquesta gent vin-
guda d’altres països –uns
quants arriscant la pròpia
vida i tots amb ganes de
sortir-se’n– constitueix
un “mirall” on es mira la
societat catalana: “Ens

queixem molt, però hau-
ríem de valorar els guanys
socials adquirits, la sani-
tat, l’escola, i lluitar per-
què es mantinguin, per-
què també podem anar fà-
cilment enrere.”

En aquests relats, Se-
rés no inventa res, sinó
que reprodueix converses,
trobades amb veïns i cone-
guts, realitats que ha vist
amb els seus propis ulls:
“He fet de reporter invo-
luntari, no he anat a bus-
car res, sinó que m’ho he
trobat, els he vist arribar
de vegades més joves que
jo, tenir famílies, marxar o
quedar-se.” La temàtica
determina l’estil i la narra-
ció, que és en primera per-
sona: “No pots fer literatu-

ra de l’espectacle i tampoc
m’interessa ser un des-
criptor de la misèria, sinó
situar punts a mig camí
que siguin interessants
per al lector, mostrar tot el
que produeixen les pas-
sions humanes.”

Sempre a peu dels ca-
mins per parlar amb la
gent i conèixer les seves
inquietuds de primera
mà, Serés ja va copsar la
crisi abans que esclatés a
La força de la gravetat del
2006: “Ja aleshores es te-
nia la percepció de la misè-
ria, les hipoteques, i els
empresaris que s’endeuta-
ven i anaven fregant el pal,
com diem a Olot.” Després
van seguir La matèria pri-
mera (2007) i les obres de

teatre de Caure amunt
(2008), Contes russos
(2009) i Mossegar la po-
ma (2012).

Tot i que tracta de temes
incòmodes, Serés rebut-
ja l’etiqueta d’“escriptor
compromès”. Ara bé, se’n
fra creus que la corrupció
institucionalitzada no hagi
estat tractada literària-
ment: “A Catalunya es fa
una literatura molt acomo-
datícia, seguint la moda
americana de l’espectacle i
de drames personals.”

Parlar sobre el procés
sobiranista serà inevita-
ble en els pròxims relats, i
així ho afirma en el darrer
relat. De moment, però,
considera que no té prou
perspectiva. ■
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Francesc Serés observa com es
transforma el paisatge amb les onades
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“Quan veus un
nen que grata el
pinso per menjar
no pots girar el
cap i et demanes:
«Què faig?»”


