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Notícies

Jordi Galceran, autor teatral i 
guionista, visita l’IES Lliçà
Els alumnes de 4t d’ESO han llegit l’ obra de 
teatre  Paraules  encadenades i  el  dia  21  de 
febrer van tenir ocasió de conèixer i de parlar 
directament amb el seu autor, Jordi Galceran.

Mai  vaig  pensar  que  el  meu  hobby  es 
convertiria en la meva professió –diu Galceran 
en explicar que els seus inicis fent teatre amateur el 
portarien a ser escriptor d’aquest gènere.

Va  ser  després  de  guanyar  dos  premis,  el  Premi 
Ignasi Iglesias el 1995 per Dakota i el XX Premi Born 
de teatre el mateix any per  Paraules encadenades, 
que va decidir deixar el seu antic treball de professor 
i  de  Cap  de  premsa  del  Departament 
d’Ensenyament,  per  dedicar-se  a  escriure 
professionalment.

En  aquesta  vida  el  que  fa  especial  una 
persona és l’ intentar fer coses diferents a la 
resta.

Galceran va parlar que l’important sempre és trobar 
allò  pel  qual  tens  capacitat.  Buscar  aquest  talent 
amagat  que  tots  tenim.  I  això  només es  troba 
fent coses, fent coses diferents. No deixar de 
fer-ne, afegia.

No sempre el que fas et serveix en un present,  
però a  la  llarga sempre ho acabes utilitzant 
per viure.

Per ser artista has de tenir tres coses: talent,  
sort  i  treballar  dur.  Aquestes  tres  coses 
apareixen descompensades. El treball dur pot 
ajudar a excel·lir.

Jordi Galceran en plena exposició

A propòsit de l’obra Paraules encadenades:

Alumne de 4t- Per què vas escollir aquest final en 
què la noia (la Laura mor) i no un altre?

Galceran- Perquè l’obra sempre ha de ser creïble. La 
Laura  havia  de  morir,  en  Ramon  havia  dit  “en 
qualsevol moment et mataré” calia fer que la història 
es pogués creure.

Alumna de 4t- Per què vas posar aquests noms als 
personatges?

Galceran- En nom de Laura apareix sempre en les 
meves  obres  I  Ramon  per  seguir  el  joc  de  les 
Paraules encadenades.

Va afegir  que li  agrada  molt  jugar,  jocs d’enginy, 
verbals …En totes les seves obres surt el joc. Deia 
En el  joc  les persones es mostren tal  i  com 
són. 

En aquesta vida facis el que facis sempre hi ha 
un mateix final,  que és la  mort.  Per  això el  
món de la ficció és necessari per trobar sentit 
a la vida.

La  xerrada  va  ser  molt  interessant  i  els  alumnes 
sortien  engrescats  tot  comentant  satisfactòriament 
l’experència. Fins a la propera!
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