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Quan acabe 2015, haurem arribat al final de 
l’any de l’aniversari dels 20 anys de la Compa-
nyia Teatre Micalet, una celebració feta amb un 
gran voluntarisme i les limitacions que han ca-
racteritzat tots el treballs dels últims anys. I 
quan parle de limitacions no em referisc a esce-
nografies fastuoses −no és el nostre cas, ni ara 
ni mai−, sinó de poder unir actors i actrius joves 
i grans, que sempre ha estat un costum i una 
virtut del teatre. Repartiments on es barregen 
diferents generacions i propicien un encontre 
profitós per a tots. Ens hauria agradat regalar a 
la societat valenciana aquell muntatge de Nà-
pols milionària d’Eduardo de Filippo, la primera 
obra que vam fer per iniciar el projecte de la 

Companyia Teatre Micalet, un muntatge amb 
12 intèrprets de diferents generacions, però 
vam desistir per manca de pressupost. 

Malauradament, els projectes actuals de tea-
tre a casa nostra, en general, són comparti-
ments estancs de generacions concretes, els jo-
ves amb els joves, els grans amb els grans. És 
lògic, perquè les unions es fan aprofitant com-
plicitats. Però és  un fenomen que ja està pro-
duint una distància generacional que, a llarg 
termini, no ens durà enlloc.

Em vaig dedicar al teatre precisament per tot 
el contrari, pensava que era una de les poques 
professions on l’experiència era un valor afegit. 
Però la tònica de la societat actual és prioritzar 
els criteris econòmics. I ser gran és quasibé un 
delicte. L’experiència no té gens de valor (segur 
que teniu familiars o amics i amigues professio-
nals de cap a peus a l’atur). Sempre que he po-
gut treballar en repartiments en què les edats 
anaven de 10 a 70 anys ha estat meravellós, in-

tercanvis d’energies, de mètodes de treball que 
et fan créixer com a professional.

Quan vàrem començar la celebració, ara farà 
un any, encara no havien tingut lloc les elecci-
ons autonòmiques que ens han dut aquest nou 
aire de canvi i ens han creat expectatives de po-
der seguir treballant en el nostre ofici,  de viure 
dignament com qualsevol ciutadà. Expectatives 
que es dissenye per fi una política teatral que 
evite la desaparició del sector. 

La situació límit que hem anat suportant des 
de fa molt de temps i el desig de deixar de tre-
ballar en condicions precàries, que impedeixen 
tant el creixement artístic com ara continuar 
apostant per aquesta professió ací a casa, ens 
fan impacients. Necessitem signes que ens con-
firmen que tot el treball de resistència dels úl-
tims anys no ha caigut en un buit.

El meu desig d’aniversari seria  poder cele-
brar 40 anys de la Companyia Teatre Micalet. De 
moment,  però, la resposta està en el vent.
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Un aniversari i un desig de continuïtat


