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La SGAE impulsa un certamen que recolza les noves dramatúrgies

Benet i Jornet programa un cicle de lectura d'obres contemporànies

Marta Monedero. BARCELONA

Josep M. Benet i Jornet ha triat tres obres dels germans Sirera, Anaïs Schaaff i Juan Mayorga per
donar-les a conèixer en un cicle de lectures dramatitzades que la setmana entrant es farà a la seu
de la Societat General d'Autors.
Davant "el triomf i el prestigi de la intranscendència", Benet i Jornet prefereix "un tipus d'obres
més ambicioses"

Quan li van demanar que coordinés la cinquena edició del cicle Proposa de lectures de dramatúrgia
contemporània que organitza la SGAE, l'autor teatral confessa que es va "atabalar" una mica perquè
volia que la proposta adquirís sentit en si mateixa. L'objectiu de Benet i Jornet era que les obres
tinguessin "un interès real", que encara no fossin "prou conegudes" i escrites per algú amb qui ell
hagués establert una relació propera. Autors que, per raons dispars, "no es veuen sovint als nostres
escenaris".
El resultat ha estat una tria de mons diversos que coincideixen en la complexitat en la base de la seva
escriptura i en el compromís social i polític dels continguts. "En aquests temps, sembla que prima
escriure obres fàcils i divertides", comenta Benet i Jornet, que té clar que davant del "triomf i el prestigi
de la intranscendència" ell s'estima més "un tipus d'obres més ambicioses".
El pretext dels fets històrics
A Rodolf i Josep Lluís Sirera els coneix a bastament. Ells han escrit Silenci de negra, una obra de
gènere que utilitza fets històrics per "referir-se a temes absolutament actuals", comenta Rodolf Sirera,
artífex d'una obra dramàtica que ha obtingut nombroses distincions com ara el Premi Nacional de teatre.
Escrita fa quatre anys, abans de la guerra de l'Iraq i "quan no es parlava de política", Silenci de negra
s'ambienta a la França alliberada després de l'ocupació, "quan va resultar que ningú havia estat
col·laboracionista". Una situació que l'autor valencià compara amb la Transició espanyola, etapa en què
no hi havia "franquistes". La direcció de la primera lectura dramatitzada del cicle, que es farà dilluns que
ve, recau en Joan Castells, que ha escollit Lurdes Barba, Manel Barceló i Gemma Brió com a intèrprets.
De l'experiència contrastada dels Sirera, Benet i Jornet va decidir anar-se'n a l'altre extrem i donar veu a
una autora jove. Anaïs Schaaff presenta Pathetiqué, peça en què una mestra s'entesta a convertir els
indigents que coneix en un caixer automàtic en els protagonistes del seu primer documental. Companya
de generació de Schaaff, Anna Llopart assumeix la direcció de la lectura que dimarts interpretaran Pere
Anglàs, Lluïsa Castells i Francesc Lucchetti.
El darrer salt de les propostes del cicle s'ancora a Madrid, "un centre teatral que ens hauria de quedar
més a prop", assegura Benet i Jornet. De la producció de la capital, té especial predilecció per la figura
"radicalment renovadora" de Juan Mayorga. L'ocupadíssim Sergi Belbel ha fet un forat a l`agenda per
dirigir Francesc Albiol, Manel Barceló i Jordi Boixaderas en la lectura de Camino del cielo, text que
Mayorga va començar a escriure "impactat per la notícia que un delegat de la Creu Roja havia visitat
dos camps de concentració i després en va fer un informe favorable". El dramaturg compara els seus
personatges "amb gent que conec, que volen ser solidaris, però que accepten el que els mostren".
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FOTO: FRANCESC MELCION. El dramaturg Josep M. Benet i Jornet.
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