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Als deu anys de l’Obrador

Addicció

Carles Mallol

Addicci—. He buscat una paraula, he 
buscat una frase, he buscat entre el 
que tenia al cap dÕaquells primers 
anys i mÕhe adonat que ja en fa molts. 
El temps passa molt de pressa, deu 
anys han passat molt de pressa, molt 
mŽs de pressa que el meu primer dia 
a lÕObrador de la Sala Beckett. LÕex-
plico per justificar la paraula que he 
triat, la primera paraula dÕaquest ar-
ticle. LÕexplicarŽ, tambŽ, per entendre 
què em passava pel cap aquell primer 
dia i el que mÕhi ha anat passant 
aquests deu anys que he seguit vin-
culat a lÕObrador. Que no sigui per 
falta dÕexplicacions.

Posem que la meva primera classe a 
lÕObrador començava a les sis de la 
tarda. De fet no ho recordo exacta-
ment. Posem, tambŽ, que tot plegat 
venia a ser una cosa aix’ com ara: 

ÇTEMPS: Contemporani. ESPAI: Aqu’. 
PERSONATGES: Deu alumnes i un au-
torÈ. Fa deu anys escriv’em molt 
aix’, amb aquest tipus dÕacotacions 
inicials. Jo escrivia molt aix’, per˜ 
tot canvia, i lÕObrador en tŽ part de 
culpa. Fa deu anys no tenia ni idea 
que les meves acotacions dÕara aca-
barien sent mŽs aviat: ÇLÕËlex entra 
a lÕhabitaci— de la seva germana. O 
potser no.È No em feu explicar què 
vull dir amb lÕÇO potser noÈ, que no 
tinc prou paraules.

Per˜ mÕestic embalant (i embolicant). 
Els jocs formals (vaig passar la meva 
addicci— en aquest sentit tambŽ) estan 
posseint fins i tot aquest article i em 
fan perdre el fil. El meu primer dia a 
lÕObrador. Corro pels carrers de Bar-
celona, faig tard, jo no faig mai tard 
enlloc, com puc estar fent tard a la Sala 
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Beckett el meu primer dia?, he arribat 
a Barcelona no fa ni un any i la Sala 
Beckett per a mi ho Žs tot, vull po-
sar els peus a la Sala Beckett, vull 
escriure a la Sala Beckett, vull estre-
nar a la Sala Beckett... i arribo tard a la 
Sala Beckett. No nomŽs hi arribo tard, 
sin— que plou a Barcelona (una pre-
monici—: coincidir’em amb en Pau en 
algun curs de la Beckett), plou molt, i 
rellisco, segur que em foto de lloros en 
algun moment (si no va ser aix’, mÕho 
invento, que per alguna cosa he triat 
aquesta feina), per˜ sobretot em mullo, 
molt’ssim, i arribo a la Sala Beckett 
degotant, tard, i la gent no em mira 
amb especial ilálusi—, sin— amb aque-
lla mirada dÕÇaquest ja havia de fer el 
nœmeroÈ. Vaig aguantar tota la classe 
amb una bassa dÕaigua prou simb˜li-
ca sota els peus (la primera obra que 
estrenaria a la Beckett es va dir Molta 
aigua). Vaig pensar que si era allˆ, si 
vaig aguantar el tipus dÕaquella manera, 
no podia ser mŽs que per una qŸesti— 
que anava molt mŽs enllˆ de les ganes 
de formar-me. Tot plegat havia de tenir 
mŽs a veure amb lÕaddicci—.

DesprŽs de la pluja (nova premoni-
ci—: Sergi Belbel va ser el meu segon 

professor, si no mÕequivoco), va co-
mençar un any farcit amb tres cursos. 
La mˆquina ja estava en marxa i es 
tornava imparable. DesprŽs dÕaquest 
primer any, en vindria un segon amb 
tres cursos mŽs. I el tercer any ja no 
sabria viure sense la Sala Beckett. 
Addicci—. Paro un moment. Algœ 
podria pensar que si parlo dÕuns cur-
sos de formaci— teatral com a simple 
addicci—, i desprŽs de lÕanècdota pa-
tètica del meu primer dia, Žs perquè 
aquella època nomŽs era una manera 
dÕomplir un buit personal. Per˜ ja us 
dic ara que no. No recordo cap buit 
personal (almenys que pugui explicar 
aqu’) i lÕObrador de la Sala Beckett 
(la veritat Žs que no tinc clar que al 
principi, quan fèiem classes en aquell 
petit magatzem, ja es diguŽs Obra-
dor) no era cap esplai. Al contrari, 
tinc lÕabsoluta certesa que per molt 
que ens divertia, per molt que impli-
cava una nova activitat social, tots 
Žrem allˆ amb una absoluta voluntat 
professionalitzadora. La mateixa que 
tenien els creadors de lÕObrador, els 
seus organitzadors. I aix˜ sÕagraeix. 
Poder gaudir dÕuna addicci— de ma-
nera professional sÕagraeix. Escriure 
teatre no mata, per tant, pot haver-hi 
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res millor que aferrar-se a una oferta 
imparable de professors, de cursos, 
de maneres diferents dÕentendre el 
fet dÕescriure?

Per poder-te enganxar a qualsevol 
cosa, Žs evident que Çla cosaÈ ha de 
tenir els ingredients claus. LÕObrador 
no Žs cap ÇcosaÈ, o en tot cas Žs mŽs 
que una ÇcosaÈ, per˜ des dels inicis 
tenia els ingredients necessaris. Per 
exemple, la progressi— temporal era 
clara i coherent: lÕalumne comença 
amb cursos dÕiniciaci— al teatre. Ca-
dascun intenta abordar una vessant 
diferent de lÕescriptura dramˆtica en 
la seva essència. Des dÕuna perspecti-
va mŽs estructural (Sanchis Sinister-
ra) fins a una part més lúdica (Belbel), 
treballant la qŸesti— del llenguatge 
personal (David Plana) o la relaci— 
del teatre amb la creaci— dÕexpecta-
tives (Carles Batlle)... No cal fer la 
llista de cadascun dels autors que 
impartien els cursos, primer perquè 
potser no estan dÕacord amb el con-
cepte que he triat per resumir el seu 
curs i segon perquè en el fons no pre-
tenc fer una anˆlisi del programa de 
lÕObrador, sin— que la meva intenci— 
era arribar aqu’. A aquest punt.

Els professors que vaig tenir a 
lÕObrador eren autors, autors en actiu, 
tots ells, autors inquiets que segura-
ment impartien les classes no nomŽs 
per guanyar-se la vida, sin— perquè 
nosaltres, els alumnes, els trastoquŽs-
sim els esquemes. Potser sona estrany, 
per˜ aix˜ ho tinc clar desprŽs de deu 
anys vinculat a lÕObrador de la Bec-
kett. La relaci— professor-alumne no 
Žs en cap cas unidireccional, o no ho 
ha de ser. Com a autors, com a crea-
dors, no podem viure en un equilibri 
constant. Necessitem que seÕns tras-
balsi, i crec que aquesta Žs una de les 
principals funcions i un dels princi-
pals encerts de lÕObrador. No Žs un 
lloc on es busqui lÕequilibri, on es 
busqui que tot encaixi. Des de la ma-
teixa Sala, el teatre pel qual sÕaposta 
Žs un teatre de risc, que es mou a la 
corda fluixa. I aquest esperit, aquest 
impuls per transmetre que el teatre 
Žs viu i que no es pot forçar el fet 
dÕencaixar en uns determinats esque-
mes, es veu recolzat pel gran allau 
dÕautors-professors als quals pod’em 
accedir. I en aquest allau Žs evident 
que, si apostem per un desequilibri 
controlat, a vegades els continguts 
dels cursos poden navegar i pot ser 
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que tÕadonis que, dins dÕaquesta ad-
dicci—, a vegades hauries dÕintentar 
deixar-ho. Per què faig tants cursos? 
Em podria quedar a casa i escriure... 

I Žs que desprŽs dels primers cursos 
dÕiniciaci—, lÕObrador va començar 
a apostar per convidar autors inter-
nacionals a impartir una sèrie de 
seminaris especialitzats. Vam estar 
amb Martin Crimp, amb Schim-
melpfennig, amb Handl Klaus, i amb 
molts altres que han anat venint i que 
finalment han constitu•t el que ara 
Žs lÕObrador dÕEstiu en majœscules. 
Aquests seminaris ens obrien la mi-
rada, ens motivaven. Poder conèixer 
i parlar i entendre lÕautor de La dona 
dÕabans em va posar nervi—s des del 
dia que vaig pagar la matr’cula. Per˜ 
les expectatives algun cop es veien 
frustrades. I no parlo dÕaquest autor 
en concret. De sobte, en aquests se-
minaris tÕadonaves que, malgrat de-
fensar fins al final el valor de poder 
rebre classes dÕautors en actiu, sem-
pre Žs necessˆria una mica de mˆ 
dreta en la faceta docent. Molts dÕells 
no trobaven el vincle necessari amb 
lÕalumne, simplement sÕexposaven 
com a figures importants en el pano-

rama del moment. La soluci— per evi-
tar que lÕObrador naveguŽs massa en 
aquest sentit passava per decidir que 
aquests autors impartissin tallers 
mŽs participatius, amb actors, direc-
tors i autors, o simplement classes 
magistrals, mŽs que no seminaris 
tan llargs que seÕls escapaven de les 
mans. I aix’ ho han anat fent.

Malgrat aquests forats negres que a 
vegades podies trobar en algun curs 
de lÕObrador, hi havia un element que 
era present en tots. Crec que tambŽ 
Žs el que tŽ mŽs valor i el que d—na 
mŽs sentit a tot plegat: la possibilitat 
de crear complicitats. Les relacions, 
conèixer la feina dels companys, te-
nir la possibilitat de crear vincles, 
de crear projectes entre els alumnes, 
entre els alumnes i els professors, 
entre els alumnes i la sala. La porta 
sempre estava (i estˆ) oberta i aix˜ 
Žs el que d—na sentit a un centre de 
formaci— en dramatœrgia (i direcci— i 
iláluminaci— i mŽs). Poder estar en ac-
tiu, poder portar a terme els teus pro-
jectes teatrals (per ca˜tics que siguin, 
per desequilibrats que neixin) sota la 
guia, gens castradora (al contrari) de 
diferents autors-professors. Com tam-
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