
del 23/04 al 24/05/2009 
Preu per espectacle: 16 euros 

Horari: de dimecres a dissabte a les 22 h  

i diumenges a les 19 h.

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 

Caixa Catalunya i Tel-Entrada

Telèfon: 902 10 12 12

www.telentrada.com 

Sala Beckett

Carrer Alegre de Dalt, 55 bis

08024 Barcelona

Telèfon: 93 284 53 12

Fax: 93 219 79 27

info@salabeckett.cat

www.salabeckett.cat

Metro: Línia 4 (Joanic o Alfons X) 

Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 

74, 92, 114, 116

Parades de Bicing més properes: plaça 

Rovira, plaça Joanic, carrer Secretari Coloma 

(entre carrers Providència i Legalitat) i carrer 

Balcells (amb carrer Secretari Coloma).

 

Servei de bar i cafeteria: obert els dies de 

funció, abans i després dels espectacles. 

Entrepans fets al moment. Gaudeix de 

l’ambient de la Sala Beckett.

Proper espectacle 
La América de Edward Hopper

d’Eva Hibernia

Projecte T6

del 27 de maig al 14 de juny de 2009

Sala subvencionada per: Amb la col·laboració de:

l’Obrador de la Sala Beckett 

Tallers i seminaris 

Escriptura teatral (Avançat) 

L’humor en la ficció televisiva

amb Carles Alberola

del 5 al 20 de maig de 2009

Aproximació a la tragicomèdia

amb Paco Zarzoso

del 18 de maig al 19 de juny de 2009 

Escriu amb l’Albertí

amb Xavier Albertí

del 8 al 12 de juny de 2009

Dramatúrgia actoral

Relacions íntimes 

amb Tomeu Vergés 

del 18 al 22 de maig 

Obrador d’estiu 2009 

Aquest any a Barcelona 

Del 4 a l’11 de juliol 

Seminaris i tallers amb: 

Simon Stephens, Neil LaBute,  
Lutz Hübner, Rafael Spregelburd,  
Gabriel Calderón, Tomeu Vergés  
i Carles Batlle.

Informació: www.salabeckett.cat  

o al 932854499

Inscripcions: envieu cv 

a obrador@salabeckett.cat

Plas-
tilina

de Marta Buchaca 

direcció de Marta Angelat 
amb Pere Molina, Mone, Albert Carbó, 
Albert Joseph, Vicky Luengo i Jaume Madaula

XXXV Premi 
de Teatre

Ciutat d’Alcoi 
2007

Accèssit 
Premio Marqués  

de Bradomín 
2007



Marta Angelat entrevista Marta Buchaca

Marta Angelat: Plastilina neix d’un impuls o 

d’una anàlisi raonada?

Marta Buchaca: Mai sóc gaire conscient de com 

neixen les meves obres. Fins i tot quan estic 

escrivint-les de vegades penso: com és que 

estic escrivint això? Què m’hi ha portat? D’on 

neix? I sovint no sé contestar totes aquestes 

preguntes. Plastilina és una d’aquelles obres 

que es podria haver quedat a mitges però que, 

per coses del destí, no s’hi va quedar. Quan 

la vaig començar a escriure encara anava a 

l’Institut del Teatre, devia ser a principis del 

2007. Per a una assignatura havíem de fer una 

dramatúrgia de Ricard III i d’allà va sorgir l’em-

brió de l’obra. Vaig començar a pensar com es 

podia sentir un pare o una mare davant d’un 

fill assassí. Quina relació s’establia amb el fill 

des del moment que els pares descobrien que 

era un assassí. Per aquella època un cas de 

violència juvenil va inundar tots els mitjans i va 

ser el motor que em va fer començar a escriure 

l’obra. 

Vaig escriure les primeres escenes de seguida, 

molt ràpidament, a raig. I quan en tenia cinc 

o sis les vaig guardar i me’n vaig oblidar. Al-

guna cosa em va fer parar d’escriure. Durant 

uns mesos no les vaig tocar i un dia el Joan 

Negrié, de la Sala Trono, em va demanar un text 

per fer-ne una lectura dramatitzada. M’ho va 

demanar amb alguns mesos d’antelació i vaig 

decidir que havia d’acabar Plastilina. Em vaig 

llegir el que havia escrit i em va semblar un 

material interessant. Així que em vaig posar a 

escriure i la vaig enllestir de seguida. Se’n va 

fer la lectura a la Sala Trono i a l’Obrador de la 

Sala Beckett. Després va guanyar el XXXV Premi 

de Teatre Ciutat d’Alcoi, va obtenir l’accèssit 

del Premio Marqués de Bradomín 2007 i es va 

publicar a Edicions 62 i a una publicació de tex-

tos teatrals de l’Injuve. Però aquella versió és 

força diferent de la que estrenem ara. A l’estiu 

del 2008 se’n va fer una lectura dins de les 

trobades de Magalia a Àvila i em vaig adonar de 

les mancances del text. A partir de llavors vaig 

començar a canviar-lo i, més endavant, a partir 

dels teus consells i suggeriments, també vaig 

anar canviant coses. Des de llavors i fins el dia 

de l’estrena he anat polint el text fins arribar a 

una versió que em sembla molt més interes-

sant que la primera. 

No sé si he contestat gaire la pregunta, però, 

sintetitzant, la resposta seria que Plastilina 

neix d’un impuls i, després, hi intervé l’anà-

lisi raonada. Reescriure, per mi, és el punt 

més soporífer del procés d’escriptura. A mi 

m’agrada escriure a raig, sense pensar, sen-

se saber per on anirà la cosa. I m’ho passo 

la mar de bé escrivint així. Un cop tinc una 

versió, però, el que toca és polir, reescriure, 

posar-hi coherència. Reescriure és ordenar, 

analitzar, i jo ho passo fatal quan ho faig. 

Però, desgraciadament, reescriure és absolu-

tament necessari. Em sembla que, des de la 

versió primera de Plastilina fins a la que s’es-

trena a la Sala Beckett, hi ha com a mínim 

deu versions de diferència. Confio que aques-

ta última sigui la millor. 

No es tracta d’oblidar. 
Es tracta d’assumir. 
Plastilina

M.A: Tot i estar inspirada en fets reals, l’obra 

va més enllà d’això. En quin sentit?

M.B: Els fets reals m’ajuden a reflexionar so-

bre la família, sobre els joves, sobre la vio-

lència. Plastilina parla de moltes coses, parla 

de què vol dir ser pare i de què passa quan 

un fill no és com els pares volen que sigui. El 

pare de Plastilina d’alguna manera té la sen-

sació d’haver engendrat un monstre. I m’inte-

ressa molt la relació que s’estableix entre el 

pare i el fill després que el pare sàpiga el que 

ha fet el fill. 

Diàriament veiem notícies de violència juvenil 

i ja hi estem avesats. D’alguna manera, l’obra 

pretén entendre què hi ha darrere d’aquests 

casos. És tot una ficció, evidentment, però 

l’obra explica què passa a uns pares després 

que el seu fill assassini una persona. Com el 

veuen a partir de llavors? Com s’hi relacio-

nen? Què senten per ell? Se senten culpables? 

Se senten responsables? I el fill? Com se sent 

el fill? Per això sempre dic que Plastilina el 

que fa és plantejar interrogants. Intento no 

resoldre res, ja que jo no sé com se senten 

els pares, només m’ho puc imaginar. Tampoc 

sé per què un jove pot arribar a cometre un 

acte tan terrible. Per això no entro a explicar 

per què ho han fet. No ho sé. Per això vaig 

escriure aquesta obra.

M.A: És dolorós entregar un text propi, escrit 

en soledat, a un director perquè el faci seu?

M.B: Sí, ho és. Molt. Però forma part del joc. 

I el joc és meravellós i dolorós alhora. És 

difícil establir quin és el paper de l’autor en 

un procés d’assajos. Hi ha autors que con-

sideren que la seva feina ja està feta i van a 

l’estrena i ja està. Jo he anat venint als assa-

jos, perquè m’interessa i perquè crec que és 

profitós per a tots que vagi venint de tant en 

tant. Sincerament, si vaig decidir que aquest 

text el dirigissis tu és perquè les direccions 

que havies fet em semblaven honestes i de 

qualitat. I vaig pensar que ens entendríem. 

El respecte pel text és important i també és 

important decidir quan es deixa de respec-

tar. Arriba un punt, inevitable, que la meva 

obra és la que hi ha a l’ordinador i la teva 

és la que hi ha a escena. Plastilina de Marta 

Buchaca dirigida per Marta Angelat d’alguna 

manera és la interpretació que Marta Angelat 

fa de Plastlilina. Recordo que a les primeres 

lectures jo al·lucinava amb les interpretacions 

que feies tu o els actors d’algunes rèpliques. 

A mi em passa que el que escric em sembla 

superevident, com si només es pogués llegir 

d’una manera, però és clar, és totalment fals. 

I precisament això és el que els autors hem 

d’assumir: que la nostra obra té tantes lectu-

res com persones hi ha al món. 

Sincerament, jo és el segon text que dono 

perquè me’l dirigeixin i és molt diferent de 

quan tu et dirigeixes a tu mateixa. D’una 

banda, quan tu dirigeixes, tot és més sen-

zill, saps el que vols dir i fas una proposta 

de direcció d’acord amb el que vols explicar. 

Però també és enriquidor que algú que no ets 

tu agafi el text per posar-lo en escena. Hi ha 

moltes coses que tu mateixa no pots veure 

del teu propi text i, en canvi, un director o 

una directora externs sí que ho veuen. Així 

que l’obra s’hauria d’enriquir amb la visió del 

director. Seria absurd renegar d’entregar el 

text a un director. És una decisió que vaig 

prendre jo soleta. Tot i que els pròxims tres 

muntatges que faré els dirigiré jo, no sé per 

què, tenia molt clar que Plastilina no la volia 

dirigir jo.

Ha estat una experiència molt enriquidora 

i dolorosa, sí, de vegades molt dolorosa. 

Costa desprendre’s del text i assumir que 

allò que has escrit ara ho has de compar-

tir amb la directora, amb els actors, amb 

l’escenògraf i amb tot l’equip artístic. I has 

d’assumir que, de vegades, les seves inter-

pretacions del text poden ser diferents de les 

teves. Forma part del joc.

M.A: Com descriuries l’experiència d’assistir 

als assajos i veure com els actors van encar-

nant els personatges i l’obra va prenent vida? 

M.B: Doncs la veritat és que és molt gra-

tificant. I en aquest cas particular encara 

més. A Plastilina hi ha quatre personatges 

que tenen entre disset i divuit anys, i el fet 

de tenir actors tan joves al muntatge fa que 

els assajos siguin especials. Els actors de 

l’obra són tan joves com els personatges, i 

tenen una energia i una il·lusió desbordants. 

El primer dia que els vaig veure tots junts, 

després d’haver fet el càsting, em va impac-

tar molt. I d’alguna manera sé que aquests 

actors recordaran aquesta experiència tota la 

vida, ja que és la primera vegada que partici-

pen en una obra professional. A mi m’agrada 

treballar amb gent tan jove. Són molt vitals i 

treballen amb moltes ganes i des d’una lli-

bertat envejable.

Sempre és curiós veure com el que has escrit 

va prenent forma. Jo estic molt satisfeta de 

com queda l’obra i del treball que s’ha fet 

amb els actors. Entre tots hem discutit l’obra 

i a mi això m’enriqueix com a autora. Més 

d’una vegada algun dels actors m’ha comen-

tat alguna cosa del seu personatge que ha 

descobert ell i que jo no sabia ni que existia. 

El treball d’un autor o d’una autora es com-

pleta quan hi intervenen els actors. 

La violència a Plastilina, per Marta Buchaca

Plastilina no és més que un enorme interro-

gant. Evidentment no és una resposta, perquè 

la resposta no la tinc. Vaig tenir la necessitat 

d’escriure aquesta obra perquè d’alguna mane-

ra necessitava compartir el meu desconcert. A 

l’hora de parlar de la violència em sembla molt 

complicat parlar de casos generals: la guerra, 

el terrorisme... Em sembla més senzill refle-

xionar posant cares als protagonistes d’una 

història. Inventada, és clar, però molt propera 

a la realitat. Perquè el que importa és reflexio-

nar sobre com pot ser que alguns adolescents 

es comportin de manera tan violenta. Com pot 

ser que molts joves es diverteixin veient vídeos 

violents que han gravat altres joves? Quina di-

ferència hi ha entre el jove que gaudeix mirant 

un vídeo violent i el jove que ha fet el vídeo? 

Plastilina, el que pretén, és que per una estona 

ens aturem a reflexionar i ens preguntem «per 

què?». On és la línia que separa una persona 

normal d’un assassí? I el que és més impor-

tant: com és de fina, aquesta línia? 

Fragment del text publicat al número 30 de la 
revista (Pausa) el desembre de 2008.

Marta Buchaca (Barcelona, 1979)

Llicenciada en Humanitats per la UAB. Des de 

l’any 1999 es forma com a dramaturga als 

seminaris de l’Obrador de la Sala Beckett 

amb J. Sanchis Sinisterra, Sergi Belbel, Martin 

Crimp, Juan Mayorga, Roland Schimmelpfennig 

i Rafael Spregelburd, entre d’altres. 

La seva primera obra, L’olor sota la pell, rep 

el V Premi Joaquim Bartrina de Reus 2005, es 

publica a Arola Editors, i el 2007 s’estrena a la 

Sala Beckett. La següent obra, Emergència, és 

finalista del III Premi Fundació Romea de textos 

teatrals de 2006. Escriu i dirigeix En conser-
va, que es presenta a l’Institut del Teatre i a 

l’Obrador de la Sala Beckett el gener del 2007. 

La seva última obra és Plastilina, que
 
guanya 

el XXXV Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 2007 i és 

accèssit del Premio Marqués de Bradomín 2007.

Ha treballat com a guionista a BTV i a COMRà-

dio. Actualment, és guionista d’El cor de la 
ciutat (TV3). A partir de la temporada 2009-

2010, formarà part del Projecte T6 del Teatre 

Nacional de Catalunya.
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Amb: 

Pare >> Pere Molina

Mare >> Mone
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Una producció de la Sala Beckett i el Centre 

d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET) 

Agraïments Anna Enrich, Borja Salas, 

Nani Pujol i Marco Cerami. 

Durada 70 min aprox

>> Fitxa artística

>>  Del 23 d’abril al 24 de maig de 2009

de Marta Buchaca 

Plastilina


