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Farruquito
Gran TEaTrE DEL LICEU (21.30)

El bailaor sevillà (foto) presenta 
‘Farruquito Puro’, en el qual 
demostra el seu talent al ballar 
tots els palos del flamenc.

Els dramaturgs més precoços 
s’obren pas en l’escena catalana

Teatres públics com el TNC i el Lliure estrenen obres 
d’autors d’uns trenta anys i fins i tot més joves

La Beckett, amb els seus tallers i cursos, ha exercit 
el paper d’impuls constant de noves escriptures

JOSÉ CarLOS SOrrIBES
BARCELONA

A
Material d’enderroc, el seu 
llibre de records i retrats, 
Josep Maria Benet i Jornet 
repassa amb amargura 

els llargs anys, durant les dècades 
dels 60 i 70, en què a un autor de te-
atre en català se’l veia gairebé com 
un estrany espècimen. Aquell ano-
nimat i marginació han saltat pels 
aires en aquest segle XXI quan la ir-
rupció de dramaturgs ha estat una 
constant. Els joves ja no s’acosten 
al teatre amb l’única idea de ser ac-
tors o directors. L’escriptura dramà-
tica catalana viu els seus millors di-
es, almenys pel que fa a quantitat. I 
alguns d’aquests dramaturgs enca-
ra no han arribat a la trentena.
 El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) va estrenar dijous la segona 
obra –A mi no em diguis amor, de Mar-
ta Buchaca– de la cinquena edició 
del projecte T6, de suport a nous au-
tors. Buchaca té 30 anys i  va rellevar 
Carles Mallol (28 anys). El Lliure, l’al-
tre teatre públic, viu els últims as-
sajos del muntatge Dictadura-Tran-
sició-Democràcia, amb quatre breus 
propostes, en què participen dos ac-
tors agosarats d’uns vint anys com 
Marcel Borràs i Nao Albet. Aquesta 
efervescència creativa porta Toni 
Casares, director de la Sala Beckett, 
a afirmar: «Mai en la història del te-
atre català hi ha hagut tants autors 
i amb possibilitats reals d’estrenar, 
des d’una diversitat i qualitat impor-
tants. Aquí s’escriu un teatre a l’altu-
ra del millor d’Europa».

20 anYS DE La BECKETT / Casares par-
la amb l’autoritat que li dóna ser 
el coordinador del T6 i el director 
de la Beckett, el gran viver amb els 
seus cursos i tallers des dels temps 
heroics de Sanchis Sinisterra, el seu 
fundador fa 20 anys. «També va ser 
decisiu en aquest auge la introduc-
ció de la llicenciatura de Direcció i 
Dramatúrgia a l’Institut del Teatre, 
el suport de Domènec Reixach des 
del Centre Dramàtic de la Generali-
tat al Romea, i la tasca de les sales al-
ternatives», explica en una mirada 
històrica al fenomen.
	 Aquesta reconstrucció va acom-
panyada d’una altra dada: els au-
tors catalans estrenen a Europa. Són 
els casos, per exemple, de Pau Miró, 
Carles Batlle, Lluïsa Cunillé i Jordi 
Casanovas. Però Casares, que va pro-
gramar el 2007 un cicle anual de te-

EL GrUP DEL PrOJECTE T6 DEL TnC 3 D’esquerra a dreta, Jordi Casanovas (Vilafranca del Penedès, 1978), Marta Buchaca (Barcelona, 1979), 
Carles Mallol (Figueres, 1981), Cristina Clemente (Barcelona, 1977), Josep Maria Miró (Vic, 1977) i Pere Riera (Canet de Mar, 1974).

DAVID RUANO

text i desmarcar-se de la posada en 
escena. «Ara viuen de prop el procés 
de creació dels seus espectacles en 
un work in progress».
 Aquest aspecte de convertir un 
autor en responsable de la posada 
en escena li sembla fonamental a Ca-
rol López, que també destaca el pa-
per constant de la Beckett. «Un text 
no està acabat fins que no s’assaja. 
Tu crees al costat dels actors. Fa un 
temps que ho practico i m’ha anat 
molt bé», apunta la dramaturga, 
que ha passat aquest any a dirigir La 
Villarroel, una sala d’una empresa 
privada com Focus.

CrITErIS DE QUaLITaT / Des de La Villar-
roel també manifesta la seva inten-
ció de donar suport a noves firmes 
catalanes, sempre que responguin 
als criteris de qualitat. «El nostre 
projecte passa per portar a escena 
autors vius i volem buscar nous ta-
lents, siguin catalans, madrilenys, 
anglesos o islandesos. Encara que en 
igualtat de condicions sempre recol-
zarem el d’aquí», comenta.
 López amplia aquest  boom de  
nous dramaturgs a camps que 
van més enllà fins i tot de la 
mateixa escriptura.  «Segons 
el meu parer, algú com Julio 

ELS raDICaLS DEL LLIUrE 3 Marcel Borràs (Olot, 1989), davant, i Nao 
Albert (Barcelona, 1990), socis d’aventures escèniques.

ALBERt BERtRAN

atre català contemporani, també 
creu que és clau que els joves puguin 
presentar els seus textos. «Els autors 
milloren estrenant, veient i escol-
tant les seves obres. En cas contrari, 
es poden arribar a repetir», manté.
 En aquesta estrena, també desta-
ca el coordinador del T6, els drama-
turgs ja no es limiten a elaborar un 

«Aquí s’escriu un teatre 
a l’altura del millor 
d’Europa. I mai 
abans hi ha hagut 
tants dramaturgs»

TOnI CaSarES
DIRECTOR DE LA SALA BECKETT

«Si als autors de la meva 
època ens marca el cine 
i la televisió, ara encara 
van més enllà amb les 
noves tecnologies»

CarOL LÓPEZ
DIRECTORA DE LA VILLARROEL

La consolidació d’una tendència teatral



Manrique no deixa de ser un autor, 
perquè compta amb un segell, un 
llenguatge, propi en la seva mane-
ra de dirigir».
 Si Casares afirma que els nous 
escriptors encaren els gèneres te-
atrals de manera «desacomplexa-
da» i «no sacralitzen» l’acte de la 
creació, López sitia molts dels seus 
referents en el món de les noves 
tecnologies. «Els de la meva època 
ens hem vist influïts pel món de la 
imatge, a través del cine i la televi-
sió, però ara van allà amb les noves 
tecnologies».
 El diagnòstic de la situació no 
pot ser més optimista, encara que 
López apunta un punt de modera-
ció. «Són molts a la línia de sortida i 
aquesta és una carrera de fons». Ca-
sares, reticent a exercir de caçata-
lents i revelar el nom d’algun  aspi-
rant a estar en aquesta línia de sor-
tida, sí que subratlla un text d’un 
alumne de la «vintena», Albert Ar-
ribas, de l’Obrador de la Beckett, 
que s’hi va presentar en lectura 
dramatitzada. López, quan només 
falten tres setmanes per estrenar 
una obra, reconeix que encara no 
ha tingut temps de llegir els nom-
brosos textos que li arriben a La 
Villarroel. H
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Casares veu més 
suport del teatre 
comercial a BCN

33 Toni Casares és rotund quan se 
li pregunta si l’auge de la nova au-
toria catalana té un paral·lelisme 
amb el que es pot viure a Madrid. 
Així, no considera que s’estigui 
produint el mateix boom, sobre-
tot pel que fa a la joventut dels au-
tors que estrenen. «No crec que hi 
hagi punt de comparació, entre al-
tres coses perquè a Barcelona el 
teatre comercial manté un com-
promís amb aquestes propostes 
renovadores». 

33 Segons el director de la Beckett, 
el món de l’escena es mou a la ca-
pital espanyola d’una manera 
molt més compartimentada, gai-
rebé sense intercanvi, entre els 
teatres públics, els comercials –
«amb una majoria d’actors pro-
cedents del món de la televisió o 
el cine»– i les sales alternatives. 
Dins d’aquest últim àmbit, desta-
ca la tasca de la sala Cuarta Pared. 
«Gairebé la veig com un oasi al de-
sert», explica.

33 Carol López, per contra, es 
mostra més prudent en aquesta 
comparació entre els dos grans 
centres de producció teatral es-
panyola. «No tinc elements per va-
lorar el tema», afirma. La directora 
de La Villarroel sí que apunta uns 
quants noms que convé seguir pro-
cedents de la capital. «Em vénen a 
la memòria els d’Angélica Liddell, 
Miguel del Arco i Aítor Tejera, per 
exemple». Els dos últims, sense 
anar més lluny, són els responsa-
bles de La función por hacer, la 
versió de Sis personatges en cer-
ca d’autor que està programant 
actualment La Villarroel.

BARCELONA I MADRID

Amant dels rodatges complicats 
sobre personatges megalòmans, 
el cineasta alemany Werner Her-
zog es va embarcar del 1979 al 1981 
en la complexa filmació de Fitzcar-
raldo, una de les seves pel·lícules 
definitòries i un altre estira-i-ar-
ronsa amb la seva estrella, el dís-
col Klaus Kinski. D’aquell rodatge 
ple d’esforços, tensions i enfronta-
ments amb els natius que treballa-
ven com a extres en la titànica tas-
ca de fer pujar un gran vaixell de 
vapor per una muntanya, Herzog 
va escriure un diari en què va plas-
mar totes les experiències durant 
la preparació de la cinta i el rodat-
ge en plena selva amazònica. 
 Publicat a Alemanya l’any 2004, 
aquest al·lucinant diari, Conquista 
de lo inútil, acaba de ser editat en 
castellà per Blackie Books. Avui, a 
les 19.00 hores, serà presentat pel 
director català Isaki Lacuesta a la 
seu de Casa Amèrica Catalunya, en 
el marc d’un cicle sobre directors 
europeus i nord-americans que 
han rodat a l’Amèrica Llatina.
 Herzog i Kinski ja havien relatat 
10 anys abans l’apassionada expe-
riència del conquistador Lope de 
Aguirre a Aguirre, la cólera de Dios. 
El 1979 van tornar a treballar ple-
gats a Woyceck, adaptació de l’obra 
de Georg Büchner, i Nosferatu, rema-
ke del clàssic vampíric de F. W. Mur-
nau. Malgrat els seus constants en-
frontaments, tots dos es neces-
sitaven. Fitzcarraldo va ser la seva 
quarta col·laboració. Kinski va en-
carnar un boig irlandès que, fasci-
nat per la veu d’Enrico Caruso, de-

cideix portar el seu espectacle ope-
rístic als confins de la selva d’Iquitos. 
L’única forma possible d’arribar fins 
a aquest territori hostil és passant el 
vaixell per sobre de la muntanya.

Accidents, febres, ferits

El rodatge va durar gairebé tres 
anys. Alguns actors van caure pel ca-
mí: Jason Robards es va posar malalt 
en plena filmació, Jack Nicholson 
volia fer-la però sense haver d’anar 
a la selva (va arribar a proposar-li 
a Herzog si es podrien rodar algu-
nes parts en estudi, 
una cosa antinatural 
per a un cineasta tan 
afeccionat a la imat-
ge documental com 
és l’alemany), dels 
plans rodats amb 
Mick Jagger no se’n 
va utilitzar cap, hi 
va haver uns quants 
accidents, febres, fe-
rits, enfrontaments 
violents amb els in-
dígenes (que, entre 
altres coses, estaven 
farts dels constants 
desaires de Klaus Kinski), dos avions 
destrossats i el costós viatge a través 
de la muntanya carregant el vaixell 
a pes. De fet, Fitzcarraldo és una pel-
lícula de ficció que es pot veure tam-
bé com el document del seu mateix 
rodatge. Veritat i invenció es confo-
nen en les seves febrils imatges.
 Herzog va escriure el seu diari i 
va decidir guardar-lo. Dues dècades 
més tard va tornar a llegir-lo, i va de-
cidir desxifrar el que ell considera 
una lletra microscòpica, editar-lo i 

publicar-lo. No és un llibre sobre pro-
blemes tècnics derivats d’un treball 
fílmic titànic, sinó un diari en el sen-
tit estricte de la paraula. Herzog el 
defineix com a paisatges interiors 
nascuts del deliri de la selva.
 La seva prosa és molt gràfica. S’hi 
pot visualitzar la lluita contra els 
elements, el cinturó de cuir que s’in-
flava per la humitat i la suor mentre 
s’obria camí a cop de matxet net per 
la selva, els deliris d’un extra mexi-
cà que va començar a córrer nu per 
l’hotel, la mort per diarrea d’una in-
dígena, la bogeria d’un membre de 

l’equip que va acabar 
pintant-se la cara de 
negre per ser invisi-
ble i agafant ostatges 
a la ciutat o les ma-
nies higièniques de 
Kinski, que es renta-
va les mans amb al-
cohol després de te-
nir el mínim contac-
te amb un natiu.
 El  director ale-
many també descriu 
els seus somnis du-
rant el rodatge, com 
aquell en què va veu-

re nevar sobre la selva, i a vegades hi 
apareix la nostàlgia. «M’he adonat 
que mai tornaré a ser el mateix», es-
criu en una entrada del desembre 
del 1980. «M’he quedat mirant els 
pàl·lids arbres de la selva i he inten-
tat imaginar-me que a Munic hi ha-
via neu, que el meu nen celebrava 
l’Adveniment; sense mi». Com es-
criu Herzog a l’epíleg, aquest és un 
diari sobre les fatigues dels homes, 
la càrrega dels somnis i els suplicis 
del temps. H

QUIM CASAS
BARCELONA

El director Werner Herzog narra les seves vivències durant el penós 
rodatge de ‘Fitzcarraldo’ en un diari que s’acaba d’editar a Espanya 

Malson a la selva

ELS SECRETS D’UN CLÀSSIC DEL CINEASTA ALEMANY

33 Herzog, Claudia Cardinale i Klaus Kinski, el 1979, en el rodatge de ‘Fitzcarraldo’. A sota, la portada del llibre.

E ls rockers d’una certa edat 
patim molt: gairebé tot 
el que escoltem ens sona 

a repetició, a material reciclat, 
a intents de donar-nos gat per 
llebre. Sovint ens sentim temp-
tats de fer com aquells amics 
nostres que no escolten res gra-
vat amb posterioritat al 1982 i 
que a vegades et trobes a les po-
ques botigues que queden com-
prant en CD el que ja tenen (rat-
llat) en vinil. Però com que es co-
mença per no comprar discos, 
se segueix per no anar al cine i 
acabes per no saber res del que 
passa al món que t’envolta, els 
rockers d’una certa edat adqui-
rim religiosament la revista bri-
tànica Mojo i fem cas dels seus 
suggeriments. Fixin-se en mi: 
¿com podia deixar de comprar 
el disc de Midlake The courage of  
others si la meva bíblia particular 
l’havia declarat àlbum del mes?
 Segons els savis de Mojo, 
aquest disc, malgrat ser d’un 
grup nord-americà, bevia de les 
fonts d’estupendes bandes de 

folk britànic com Fairport Con-
vention, Steeleye Span i The In-
credible String Band, i la barreja 
de talent i tradició havia donat 
a llum una obra mestra... Doncs 
bé, després d’escoltar-lo atenta-
ment dues vegades des del prin-
cipi fins al final –per a la qual co-
sa fa falta, realment, aquest co-
ratge dels altres a què sens dubte 
es refereix el títol del disc–, vaig 
arribar a la conclusió que el que 
per Mojo era l’àlbum del mes, 
per mi era, encara que tot just si-
guem al març, el totxo de l’any. 
Feia temps que no escoltava res 
tan pompós, avorrit i sever. Vaig 
haver de recórrer, com a antí-
dot, a unes cançons dels grups 
que acabo d’esmentar per recu-
perar el bon humor.
 La tabarra de Midlake recor-
da, en tot cas, aquells discos que 
es van gravar a finals dels 60 i 
principis dels 70 que no va com-
prar ningú i que han estat reedi-
tats recentment amb un adhesiu 
a la coberta que diu «the forgotten 
masterpiece», a veure si algú pica 
(jo mateix, que tinc la casa plena 
d’obres mestres oblidades que 
s’han guanyat l’oblit a pols). Sóc 
conscient que el reciclatge s’im-
posa arreu, però començo a estar 
una mica fart que cada any sur-
tin uns quants gamarussos que 
diuen ser el nou Nick Drake, el 
nou Syd Barrett, el nou Roy Or-
bison o el nou mort que més con-
vingui. ¡Una mica més d’imagi-
nació, xavals! H

El totxo
de l’any

RAMÓN

de España

Els rockers d’una 
edat patim: gairebé 
tot el que escoltem 
sona a repetició

deesi


