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Per Joan Yago

oques setmanes abans de
l’estrena a la Nau Ivanow
de Escritos desde el fuego,
segon espectacle de la
Companyia Cavalls,
aquest grup d’ex-alumnes

de l’Institut del Teatre demostra tenir prou
clar quin teatre vol fer i es reafirma en els
seus plantejaments. “No cerquem definir el
nostre treball a partir d’una línia estètica en
concret –diu l’autor i director Víctor
Sánchez Rodríguez– sinó a partir d’una
ideologia i d’una determinada manera de
fer”. Cavalls proposa textos contemporanis i
compromesos en els quals el contingut
social, el discurs històric i l’imaginari oníric
trobin un espai de coexistència. Igualment
aposta per un sistema de treball participatiu
i no centralitzat en el parer del director. 

CAVALLS SALVATGES NO 
M’ARRANCARIEN D’ACÍ
Tot i que alguns dels seus integrants ja
havien col·laborat anteriorment, la compa-

nyia neix l’any 2009 amb l’espectacle Cavalls
salvatges no m’arrancarien d’ací. Una història
d’outsiders que es llencen a un “passeig pel
cantó fosc” a fi de descobrir noves experièn-
cies i conèixer els seus propis límits.
L’espectacle va estrenar-se a l’Institut del
Teatre i s’ha pogut veure en distints escena-
ris de Barcelona, Granollers, Vic o Sagunt.
“És un text sobre gent jove, escrit i interpre-
tat per gent jove –diu en Víctor– trobàvem a
faltar històries que parlessin de la joventut
des de la joventut, en present, sense el com-
ponent nostàlgic o crític que dóna el mirar
enrere”. 

L’Emili (Albert Pérez) és un estudiant
de filosofia de vint-i-quatre anys que viu
amb la seva germana gran, Rita (Núria
Gómez). Té una relació convencional amb
Laura (Cinta Moreno), una noia de bona
família. Sembla que tota la seva vida està en
aparent ordre, però fa temps que l’Emili “no
aconsegueix sentir-se satisfet” i necessita
trencar amb la vida que porta. Un dia coneix
la Graciela (Mima Riera) i comença amb
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Companyia Cavalls:
A la recerca d’un discurs generacional

T'adones 
que qui realment

s'esforça, obté
resultats. Fa dos
anys no podíem 

trobar una 
sala a Barcelona,

avui dia estem 
treballant a dues.

Una escena de Cavalls salvatges no m'arrancarien d'ací.
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ella un frenètic viatge cap a la nit, el plaer i
la droga conduïts per la Pilar (Laura Pla),
l’últim ocell nocturn de la ciutat.

L’actor Albert Pérez comparteix edat
amb el seu personatge “L’Emili és un perso-
natge amb tanta inquietud i fam de coneixe-
ment que va costar-me empatitzar amb ell,
entendre què el movia. Poc a poc l’he anat
omplint amb les meves pròpies experièn-
cies”. Albert Massana, codirector de la com-
panyia, continua: “Emili és víctima d’una
adolescència allargassada i representa a tota
una generació de joves que han perdut el
referent davant la immensa quantitat de
possibilitats que els ofereix la vida”.

“La societat del benestar –continua
Sánchez Rodríguez– ha democratitzat la
idea baudeleriana del mal de vivre. El tedi,
que era fins fa poc un concepte genuïnament
burgés, ha arribat fins a les classe mitjana-
baixa. Jo no sóc ric, però m’he avorrit molt a
la vida”. Ja ho va dir Andy Warhol: l’objec-
tiu de la democràcia és fer a tothom artista.

Dubtes, necessitats, sensació de buidor,
insaciabilitat... Aquests són els sentiments
que acompanyen als personatges en la seva
baixada als inferns. És una història de dro-
gues? “Jo crec que no –diu l’autor– seria
injust dir-ho. L’obra parla sobre la necessitat
d’arribar a un límit per tenir una certesa.
Quan l’escrivia no tenia al cap Trainspotting,
sinó Txèkhov”. “Els personatges depenen els
uns dels altres –afegeix l’actriu Cinta
Moreno– no només hi ha addicció a les
substàncies, hi ha addicció emocional a les
persones i a costa de les persones. El meu
personatge no pren cap droga però també té
la seva baixada als inferns. 

La música rock té una forta presència en
l’espectacle, no només en el títol homenatge
al tema dels Rolling Stones. Bandes dels
setanta i vuitanta com Plastic Bertrand o
Jesus and Mary Chain acompanyen als per-
sonatges en el seu viatge iniciàtic cap a la
zona més fosca i crua de la cultura under-
ground. 

Cavalls salvatges no m’arrancarien d’ací es
podrà veure tots els dimarts i dimecres del
mes de juny al Versus Teatre de Barcelona. 

ESCRITOS DESDE EL FUEGO
El segon projecte de la companyia s’estrena-
rà el proper dia 26 d’abril a la Nau Ivanow
de Barcelona. Aquest nou projecte
“Semblant i diferent a Cavalls salvatges...”
va guanyar l’accèssit de la Beca Desperta
2011 amb la qual la Nau Ivanow i A Portada

donen suport als projectes de nous creadors. 
Amb direcció d’Albert Massana i basada

en textos breus de Víctor Sánchez
Rodríguez, Escritos desde el Fuego explica la
història de cinc personatges que es reunei-
xen per plantejar-se les seves insatisfaccions
“El que han fet malament, el que no han fet
o el que no volen fer en la seva vida –expli-
ca Massana– continua intentant respondre
la pregunta de qui som com a generació”. 

Escritos desde el fuego es representarà a la
sala Warhol de la Nau Ivanow del 26 d’abril
a l’1 de maig. 

EL LLARG CAMÍ CAP A LA
PROFESSIONALITZACIÓ
Tothom apunta una trista rialla quan surt el
tema dels diners. “Costa trobar sales d’assaig
i exhibició. A dia d’avui som una compa-
nyia amb saldo positiu, i això ja és molt –diu
l’escenògrafa i figurinista Nadia Balada– el
més difícil és compaginar aquesta professió
amb l’altra feina, la que s’ha de fer per pagar
el lloguer”. “Tots treballem en altres coses
per poder fer teatre –assenteix Cinta
Moreno– i això genera incompatibilitats

horàries, manca de temps, refredats mal-
curats, etc. El problema és no poder-hi
dedicar més temps –continua Albert
Massana– però t’adones que qui realment
s’esforça obté resultats. Fa dos anys no
podíem trobar una sala a Barcelona, avui dia
estem treballant a dues”. I és que treballar en
un sistema precari els ha obligat a aguditzar
els sentits i treballar d’una manera més con-
creta, clara i finalment professional. Han
hagut d’aprendre a fer pressupostos, gestio-
nar subvencions i a viure sense el recolza-
ment de l’Institut del Teatre. “Ens ho fem
amb un pal i una pedra, però estem disposats
a compartir-los –sentencia Massana. Som
moltes companyies desenvolupant projectes
molt diferents i apostant per un llenguatge
propi en condicions penosament semblants.
És important que ens mantinguem units i
treballem junts. És la única manera”. 

S’ha acabat el temps i, efectivament,
alguns han de continuar l’assaig i altres han
de marxar corrents cap a la feina. Esperem
que a aquests Cavalls –que ja tenen en ment
un tercer projecte– no els falti mai espai per
córrer. 

L'actriu Mima Riera, en un assaig d'Escritos desde el fuego.


