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“Els que dirigeixen els organismes
institucionals no han tingut perspectiva,
sempre s’ha treballat en curt”
Ramon Moreno
Foto: Fernando Bustamante

Per Nelo Gómez

Què fa un gallec com tu en un lloc com
València?

Foto: Vicente A. Jiménez
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Seguir el camí migratori dels meus pares. En
l'any 1964 la meua mare va decidir estar més
a prop de mon pare, aleshores cuiner en la
marina mercant i treballant en el vaixell
d'una naviera que tenia la seua seu en les
drassanes del port de València. Això feia que
aquesta ciutat fora un dels llocs on podríem
estar més a prop d'ell. Sempre hem viscut al
districte marítim, en un barri obrer i amb un
veïnat majoritàriament fruit de l'emigració
que va assolar l'Estat quan la gent es va
moure per tal de millorar la seua qualitat de
vida. Vaig estudiar al Col·legi Públic San José
de Calasanz i posteriorment a l'Institut
Sorolla. I va ser ací on vaig conéixer un company de classe que em va introduir en el que
seria una revelació per a mi: l'associacionisme ciutadà. Érem membres d'una associació

juvenil al barri de Nazaret, i va ser dins de
l'associació on vam crear un grup de teatre
i va ser des d'aquell grup des d'on vaig pegar
el bot a l'Escola d'Art Dramàtic de València
i a la professionalització. Vivint a València em
vaig trobar primer amb el teatre i anys després amb el coneixement i l'ús del valencià
com a eina de treball.
Més de vuitanta muntatges entre professionals i amateurs dirigits, director d’actors en
cinc de les produccions més exitoses de
TVV, més de vint-i-vuit anys al front de
l’EMT de Silla, set com a professor d’interpretació a l’ESAD de València i des de 2011
també al Conservatori Professional de
Dansa de la ciutat... Tu ja no eres actor, no?
No ho sé... L'actor és una de les dos essències que necessita el teatre per ser considerat com a tal, l'altra seria l'espectador, així

doncs, si vull fer teatre no puc estar molt
lluny de l'art de l'actor, com no puc estar
molt lluny del públic. M'he format com a
actor i han sigut les circumstàncies que he
viscut les que m'han allunyat de la interpretació. Encara i això, sempre he viscut la direcció d'escena i la pedagogia des del punt de
vista de l'actor. Eixa és la via que m'interessa
i a la que em dedique. He d'entrenar com un
actor més, he de provar les múltiples disciplines que practica l'actor. He de viure, per
entendre'ls, els seus impulsos, les seues reaccions... He d'escoltar la meua formació i la
meua intuïció com actor per poder intervindre, en el treball amb els actors, donant la
nota precisa en el moment més adequat.
Així, doncs, encara que ja no exercisc com a
actor, em sent suficientment a prop com per
a transitar l'escenari des de dalt actuant
front al públic.
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Posidònia Teatre, L’Horta Teatre, Saga
Produccions, Engrata Teatre, Bambalina
Titelles, Teatres de la Generalitat, Escalante
Centre Teatral, són algunes de les empreses
i entitats amb les quals has treballat... teatre
públic i teatre privat. Què prefereixes?
El teatre públic ha de ser l'espai on tots ens
trobem, ha de ser el vaixell insígnia, al voltant
del qual hem de navegar. Un teatre públic
fort i de qualitat fa que les empreses privades assolisquen un nivell de propostes de
primer nivell. Cadascú té el seu espai, però la
vertebració d'una societat ben formada culturalment, necessita que tots participem del
mateix projecte. D'ahí la responsabilitat que
tenen els gestors públics a l'hora de traçar el
rumb del nostre teatre. Al teatre públic ha
d'haver factors que dins del teatre privat
estan molt clars, com la racionalització dels
recursos, la continuïtat i projecció dels
espectacles, la coordinació entre sales i
empreses... Per l'altre costat el teatre privat
també ha de tenir vocació de servei públic i
assumir major responsabilitat artística a l'hora de comptar amb nous talents i estar més
compromés amb el teatre més arriscat. Uns
i altres han d'eixir del seu reduït cercle de
col·laboradors i ampliar la seu visió per
poder anar més lluny. En qualsevol cas hem
d'ampliar el nostre sostre de creixement,
hem viscut massa temps sotmesos per una
gestió que ens ha fet enans. La nostra experiència escènica està carregada de precipitats
finals de trajecte, de projectes personals que
s'estavellen amb un sostre massa xicotet.
Hem fundat companyies de teatre amb les
que, després de molt anys d'èxits i propostes de molt de nivell, ja només podíem mun-

26

tar obres de dos o tres personatges, hem
tingut una de les més prometedores generacions d'autors als que se'ls ha deixat de costat a penes despuntaven, i han deixat marxar
directors extraordinaris... I quan millor estava funcionant l'audiovisual valencià no han
deixat que proposàrem coses noves, ni que
imaginàrem res diferent del que ja estavem
fent. Ha sigut, i ara és encara més difícil, tant
en la gestió pública com en la privada, trobar
un espai on tindre recorregut, on poder imaginar el demà sense sostres.
Compromés políticament com ets, o siga,
compromés, imagina’t que t’ofereixen un
càrrec de responsabilitat a l’àrea d’arts escèniques d’un país desorientat culturalment.
Primer, l’acceptaries? Segon, què canviaries?
Ja ho hem acceptat. Ho hem fet sempre. Des
que començàrem a recórrer el camí del teatre hem acceptat la responsabilitat d'orientar teatralment les línies d'acció dels gestors
i polítics amb els que hem treballat, bé en
l’administració autònoma, bé en la municipal.
Hem proposat, dissenyat i creat àmbits i
espais de vertebració cultural. No tan sols
hem creat projectes i empreses, també hem
ajudat a la construcció i contingut de molts
teatres públics i privats, hem fundat escoles
de teatre, xarxes de coordinació teatral,
associacions i fins i tot molts companys han
participat activament en la política del País
Valencià. En el meu cas, si jo haguera d'assumir una responsabilitat com la que em suggereixes, la primera reflexió és que no
podria fer-ho a soles. Són moltíssims els factors que han d’intervenir en l'orientació d'un
país, el nostre, que du tant de temps a la

Foto: Tomeu Amengual

deriva. El primer canvi ha de ser eliminar els
personalismes i treballar amb sentit de la
responsabilitat i amb perspectiva de futur.
Hem de mirar amb detall els problemes i les
solucions més immediates, però també hem
de mirar en perifèric, hem d’estar atents a
tot el que ocorre al nostre voltant. I sobre
tot, el més important: hem de ser capaços
de mirar més enllà del que tenim davant,
hem d'imaginar a llarg termini, traçant un
projecte de continuïtat en el temps. La qual
cosa necessita del consens de tots, repetisc,
de tots els que formem part de la professió
teatral valenciana. Ací, al País Valencià, els que
dirigeixen els organismes institucionals no

han tingut perspectiva, sempre s'ha treballat
en curt. I ara, des de fa ja massa temps, la
gestió teatral pública s'assenta en els criteris
personals de gestors que funcionen a tongades, per capritxos puntuals i cremant, que no
recolzant, figures o projectes que en molt
poc de temps ho fan tot i després cauen en
l'oblit sense que haja quedat res de continuïtat per al futur. No creuen en la diversitat, ni
escolten les necessitats de la societat. No se
n’adonen, o no volen adonar-se que estan
treballant amb diners públics, amb els diners
de tots els ciutadans i que no poden, o millor
dit, no han d’administrar-los segons els seus
capritxos.
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un tímid intent de reconduir d'una forma
una mica més raonable la política teatral.
Confiem en que açò siga així.
Amb el tancament de RTVV, els actors
valencians es queden sense la possibilitat de
treballar a la ficció valenciana...

Foto: Vicente A. Jiménez

Fores un dels impulsors del “Així no” (manifest-denúncia de la política de gestió de
Teatres de la Generalitat Valenciana) adreçat a Inmaculada Gil Lázaro. De què va servir? En quin punt estem?
Va servir perquè més de quatre-cents professionals de les arts escèniques es posàrem
d'acord a l'hora signar un únic document on
s'explicava d'una forma clara i documentada
els factors que havien fet de la seua gestió la
pitjor etapa del teatre valencià.Va servir com
punt de reflexió i com a document de partida del que no ens ha de tornar a passar, del
que no ens serveix com a model de gestió i
del que volem fugir. El "Així no" ja forma part
de la història del nostre teatre, ha servit i
servirà en el futur per a delimitar les respon-
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sabilitats de la greu deterioració que ha patit,
i està patint, la professió teatral. Un sector
professional maltractat per uns politics que
no han sabut escoltar allò que podia dir la
gent que fa possible que cada dia puga alçarse de nou el teló. Pot semblar que res ha
canviat, que les coses continuen igual, però
no és així, ara sabem públicament on està
cadascú i encara que continuem treballant i
intentant conduir el nostre ofici pel millor
teatre que sabem fer, ja ens hem definit, ens
hem tret les màscares i tots sabem on
estem. Al fracàs d'una mala gestió cal sumar
esta crisi econòmica en la que hem caigut i
que ha vingut a rematar el que tant ens havia
costat construir. Ara, si pensem en positiu,
sembla que hi ha interlocutors amb els quals
pareix que, al menys, es pot parlar i es veu

De cap manera ha de ser així. No és acceptable el tancament. Ens juguem molt i no
hem de deixar que se n’isquen amb la seua.
No m'ho poc creure i espere que quan
isquen publicades les meues paraules, els
sectors implicats i la societat valenciana ho
hagen impedit; i si ho han consumat i definitivament tanquen la televisió pública valenciana, la nostra, com no s'han cansat de dir,
els tirem del poder en unes eleccions que
facen justícia i que els col·loquen fora de les
decisions públiques. Amb el tancament volen
eliminar de l'Estatut la creació d'una institució que per llei ha d'estar al servei del poble.
I no ens enganyen, el lloc que ocupa RTVV
intentaran ocupar-ho per una altra televisió,
per suposat privada i al seu servei. Un altre
aparador on seguir lluint les seues pells, on
passejar-se mostrant les seues misèries. No,
no ho hem de consentir. Ja està bé!
Sembla que no portes bé això d’estar quiet.
Dels diferents projectes que portes al cap (o
al cor, que no sé on te’ls guardes) un és la
Jove Companyia d’Entrenament Actoral /
Teatre de l’Abast...
A hores d'ara és el projecte que més il·lusionat em té. Abans et parlava dels sostres, dels
possibles camins amb ampli recorregut... i en
la gent jove he trobat un espai d'aprenentat-
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ge i creixement important. Et parle també
del treball que estem fent des de l'ESAD de
València, on tenim la certesa que pese a les
mancances econòmiques podem transitar
encara un camí de llarg recorregut. En un
moment on hem de reinventar-se per intentar capgirar aquesta tendència destructiva i
desencoratjadora, hem trobat un espai
d'il·lusió i esperança en el futur del nostre
ofici. La JCEA / Teatre de l'Abast és un projecte de mecenatge on una sèrie de creatius
hem posat a disposició dels joves actors llicenciats en Art Dramàtic un espai de creació i investigació on continuar entrenant les
seues eines artístiques, especialitzant-se en
l'anomenat Teatre Físic i Multidisciplinari després de finalitzats els seus estudis. Treballem
disciplines com la Commedia dell'Arte, la
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radors com Víctor Antón, Jesús Serrano,
Assad Kassab, Vicente Jiménez, Pascual Peris...
Tots ells vinculats desinteressadament al
projecte. Els guanys i aportacions econòmiques que puga generar el projecte s'inverteixen en aquest, a través de cursos, beques i
ajudes als projectes personals que els joves
actors generen. Només es cobra en les
actuacions que es realitzen, on els actors
que intervenen estan contractats i donats
d'alta en la Seguretat Social com qualsevol
altre actor professional. Tots els actors vinculats al projecte tornen el que reben amb la
seua disponibilitat i energia a l'hora de treballar en cada classe que reben i integrantse en la gestió i les activitats que el projecte
necessita per continuar endavant. És un projecte que compta amb la col·laboració de
l'Escola d'Art Dramàtic de València, que ens
cedeix un espai per a trobar-nos i treballar i
un suport i una vinculació que ens és molt
necessària.

Rodant un esquetx amb Toni Agustí i Cristina Garcia

dansa Butoh, la manipulació corporal, la lluita escènica, la manipulació d'objectes, el mim
corporal dramàtic, l’acrobàcia... També és un
espai de projecció del seu treball, a través de
mostres obertes al públic, del repertori d'obres que la companyia ofereix -com el
“Tartuf ” de Molière que hem estrenat
enguany i “L'ànima bona de Sezuan” de
Brecht que estrenarem en març de l'any
vinent-, de les ajudes que es fan als seus projectes personals i també de les beques que
es concedeixen per a que puguen formar-se
a l'estranger -este estiu hi ha gent que s’ha
anat a estudiar a Itàlia amb Antonio Fava i
també a França amb el Roy Hart Theatre. La
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nostra és una associació sense ànim de
lucre, amb vocació de servei públic, que aspira a treballar de forma continuada, per
donar eixides a un sector, el dels joves, que
tenen un poquet més difícil obrir-se camí en
la professió teatral. Treballem a diari de
dilluns a dijous en classes d'entrenament
actoral, físic i vocal, amb classes específiques
de cant i dansa i cursos d'especialització
amb professors d'àmbit internacional, com
ara Fabio Mangolini o Stèphane Levy.
Aquesta és la nostra segona temporada i
comptem amb un equip de professors compost per Idoya Rossi, Jesús Muñoz, Estrella
Estévez i Luis Meliá; i un equip de col·labo-

Les empreses, les sales, les persones, estan
fatal. En tots els sectors, però... ens afecta a
nosaltres de manera diferent? De veres hi ha
futur - almenys amb les estructures tradicionals de teatre que coneixíem?
Clar que ens afecta. Ens afecta perquè
també la patim i perquè, com a observadors
de la societat que som, estem veient el patiment diari de les persones i com es destrueix, per l'interés egòlatra i malaltís d'uns
desaprensius que juguen amb els nostres
diners, un estat de convivència i benestar
que tant ens ha costat construir i pel que
hem de seguir lluitant. No sé si ens afecta de
manera diferent, però sí sé que hem de bus-

car una resposta diferent al repte de mantindre viu el teatre. Sempre s'ha dit que el teatre està en crisi i sempre ho hem continuat
fent i així ho farem en el futur, això és segur.
El que passa és que hem de trobar altres
formes de fer-ho. El món està canviant a un
ritme de vertigen i nosaltres no hem de
continuar fent les coses com ho féiem fa
trenta anys. Hem d'obrir els ulls més que
ningú per observar que ocorre al nostre voltant i, si és possible més enllà, per esbrinar
què hem de canviar, per on hem de transitar,
a qui hem d'escoltar i què és realment el
que volem fer. Els models de creació estan
canviant, els tempos escènics són altres, la
inquietud del públic de hui en dia, no és la
mateixa que la que tenia a final del segle XX
i, si fent autocrítica, portàvem, generalitzant,
uns anys deslligats del canvis que s'estaven
produint al món. Hem d'aprofitar el moment
per inventar un altra manera de veure i de
fer les coses. I hem de ser molt crítics, perquè no tot val. No podem passar del "cainisme" històric al "tot està bé", hem de madurar com a professió i trobar un estadi on
puguem recolzar-nos, al temps que puguem
diferenciar allò que s'està fent bé, d'allò que
no ho està tant.
Com li explicaries a un ciutadà que pateix
per la Sanitat o l’Educació que la Cultura
també és important?
Vaig escoltar en un programa de denúncia
de La Sexta al pare d'un xiquet discapacitat
queixar-se, probablement amb raó, que
havia vist un cartell om s'anunciava que s'anaven a gastar una sèrie de milions en plantar arbres, quan estaven deixant al seu fill
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cadena de coneixements que ens aporta la
cultura no desaparega, doncs és el bàlsam
que ens fa forts per poder lluitar per allò
essencial.
Has dit que Brecht va ser un dels primers
autors que conegueres quan t'iniciares al
teatre i que potser per això és un dels
autors que més t'ha marcat, però a qui o a
què li deus que confiares, i continues creient,
en esta professió?
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sense cobertura social. És difícil per a qui
està patint les retallades en la dependència,
en la sanitat, en les pensions o en l'educació,
els pilar bàsics del mal anomenat estat del
benestar, que entenga que el medi ambient
és també un pilar molt important de la nostra salut. I la cultura també és fonamental per
a la nostra salut. Sempre l'hem necessitada i
des del principi dels temps hem gaudit d'ella
dedicant una part molt important de la activitat de l'home al seu arrelament i la seua
difusió. És qüestió de sentit comú, de prioritzar allò bàsic, però també de racionalitzar els
recursos amb les necessitats que tenim les
persones d'alimentar el nostre esperit i la
nostra capacitat de raonar. I la necessitat de
créixer com a societat, fent possible que la
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Crec en esta professió perquè continua interessant-me el que veig als escenaris. Perquè,
és cert, m'encanta el teatre de Bertolt
Brecht i també el de Valle-Inclán. Perquè
quan estudiava a l'Escola d'Art Dramàtic, i
en els anys següents, vaig poder veure als
escenaris valencians el “Flowers”, de Linday
Kemp, la presència de Tadeus Kantor en “Qué
revienten los artistas”, “La ronda”, de Mario
Gas o el “Cyrano”, de Flotats. Perquè em va
agradar molt “Hasta aquí llegó la riada”, de
Juli Leal i “Anaguaka”, “Tres i una en la lluna”,
del PTV. Així com els treballs de companys
que admire, com el “V/36 Crónica civil”,
d’Ananda Dansa, el “Basted” o el “Nascuts
culpables”, de Moma, “El mussol i la gata” i
“La dona de negre”, de La Pavana, el “Ballant,
ballant”, del Micalet, “Per què moren els
pares” i “Besos”, d'Albena, el “Quixot”, de
Bambalina, “Un de sol”, de Combinats,
“Retrato de un espacio en sombras”, de
Malpaso... I més recent el “Com a pedres”,
d'El Pont Flotant o “No te salves”, d’A tiro
hecho. Perquè em fixe en el model d'actors,
més joves que jo, com són Josep Manuel
Casany i Cristina Garcia, o Àngel Fígols, o
Merce Tienda... Referents que m'han ajudat a

Durant un rodatge amb Carles Sanjaime

créixer i amb els quals m'he fet gran. Vaig
confiar en la pedagogia del meu mestre
Antonio Díaz Zamora i en el seu “Flor de
otoño”, on vaig tindre la sort d'actuar en el
meu primer treball professional. També confie en l’increïble creativitat de molts companys que amb poc recursos estan fent
espectacles extraordinaris i que continuen
endavant amb una gran dosi de risc mesclat
amb una bona mesura d'il·lusió. Una il·lusió
que es manté pesar d’aquest intent de debacle. I confie en les noves generacions que
s'estan deixant la pell en projectes minoritaris, tirant-li moltes hores i molta energia.
Això és el que m'envolta. I és una sort estar
aquí. I com acostume a dir : si Bruce
Springsteen amb els seus seixanta quatre

anys canta durant tres hores omplint les
expectatives de setanta mil persones, no
serem nosaltres capaços de fer, amb rigor i
honestedat, la nostra xicoteta aportació?

Per a més informació:

eno.es
www.ramonmor
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