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El II Torneig
de Drama-
turgs Cata-
lans demostra
que aquest

“no és un país d’emprene-
dors, sinó de dramaturgs”,
deia de broma el director
del Festival de Temporada
Alta, Salvador Sunyer. En-
guany s’han trobat vuit
nous valents, que han es-
crit un text de trenta mi-
nuts per a dos actors. Des
de dilluns vinent (la final
és el 3 de desembre) un
text d’un aspirant (Blanca
Bardagil, Marc Angelet,
Joan Yago, Ferran Joan-
miquel) lluitarà contra un
d’un veterà (David Plana,
Carles Alberola, Carles
Batlle i Marta Buchaca)pel
simple plaer de superar-lo.
Els premis són gastronò-
mics. L’entrada, l’única a
la qual no s’aplica l’incre-
ment de l’IVA, continua
valent un euro, i dóna dret
a votar per la millor peça, a
prendre una copa de cava i
a escoltar dos fragments
en procés. Coordina el
també dramaturg Jordi
Casanovas, que admet que
alguns autors han declinat
la invitació a aquest tor-
neig lúdic per por a perdre
en la primera ronda.

Els textos ja estan tan-
cats (tot i que sempre es
poden fer petites revi-
sions). No s’ha fet públic
quins actors interpreta-

ran cada text. Se sap quins
seran els combats i els
dies, però no es dirà quin
text és de cadascú fins que
hi hagi veredicte. Casano-
vas insinua que, si hi ha un
empat tècnic, es podria
demanar als púgils que es-
criguin una miniescena de
desempat en deu minuts.

Evidentment, hi ha
molt de joc i cap pretensió
de signar un treball futur.
Per a David Plana i Carles
Batlle (és professor de la
majoria dels candidats,
excepte els més joves)
l’obra els ha despertat el

cuc de tornar a escriure
teatre. Ferran Joanmi-
quel, l’únic que juga a casa,
reconeix que ha escrit
pensant en el medi, en el
lloc i per al públic que ja ho
espera. L’any passat, les
rèpliques brillants se cele-
braven com si fos un gol.
La provatura ha facilitat la
trobada intergeneracio-
nal. Per Alberola, el repte
serà haver d’acordar el
text amb els dos actors en
només tres hores d’assaig,
“quan acostumem a discu-
tir mesos amb els meus ac-
tors”. També a Marc Ange-

let, que tanca el text du-
rant el procés d’assaigs, li
ha obligat a canviar la fór-
mula. Batlle no tem per-
dre. Si ho fa, serà contra
un dels seus alumnes.
“Sempre serà culpa me-
va”, diu, indistintament
de l’èxit dels seus papers.

L’any passat, tot i enu-
merar-lo com a primera
edició, no pretenia res. El
resultat, a més de divertit i
fresc, va ser notable: dos
dels vuits textos plante-
jats enguany seran estre-
na al Temporada Alta. És
el cas de La nostra cham-

pions particular (un mo-
nòleg d’una parella a dues
veus que navega de la co-
mèdia al drama), de Cristi-
na Clemente. També Red
Pontiac, de Pere Riera,
presentarà ampliat la tro-
bada de dues mares al parc
públic (amb maneres de
protegir els fills oposades).
Clemente va ser finalista
del concurs. Riera va cau-
re en segona ronda, als
peus de la mateixa Cle-
mente. El text de Guillem
Clua ja té sala a Barcelona i
una quarta pot ser realitat
el curs vinent. Joc net. ■

Cop de puny teatral
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La segona edició del torneig de dramaturgs catalans demostra la proliferació
d’autors valents que volen participar al combat lúdic amb un ‘contrincant’ amic

Al centre, Sunyer i Casanovas, flanquejats a l’esquerra pels aspirants, i a la dreta, per les firmes veteranes, ahir a l’Ateneu Barcelonès ■ QUIM PUIG

Dos textos que
es van presentar
al torneig
s’estrenen
ampliats al
mateix festival

ÒPERA

Dijous arrenca el Terrassa
Noves Tendències (TNT) que
inclou 16 estrenes entre els
26 espectacles programats.
En sobresurt, per exemple, la
col·laboració del xef del Ca-
pritx (una estrella Michelin),
Artur Martínez, amb la ballari-
na Marta Carrasco, en un es-
pectacle degustació. També
el presentador del programa
de divulgació científica Què
Qui Com, Marc Boada, debu-
ta al TNT. ■ REDACCIÓ

Imatges inèdites
del ‘Magical
Mystery Tour’
Un equip del programa Arena
de la BBC ha localitzat unes
imatges inèdites del rodatge
del film dels Beatles Magical
Mystery Tour de quatre mi-
nuts. En el metratge es veu
l’equip de rodatge amb Paul,
George, Ringo i John fent una
parada en un establiment de
fish & chips que apareix breu-
ment al muntatge final de la
pel·lícula. Les imatges es po-
den veure a www.thespa-
ce.org. ■ REDACCIÓ

TEATRE

Setze estrenes
en tres dies al
Festival TNT

L’estrena de l’òpera La forza
del destino va estar marcada
ahir per la mala maror que
han aixecat les darreres reta-
llades en ajuts de l’Estat als
equipaments culturals, espe-
cialment els catalans. L’alcal-
de de Barcelona, Xavier Trias,
va mostrar-se indignat i va
parlar d’inviabilitat de molts
projectes. Responsables de
grans equipaments culturals
es reuniran avui amb Ferran
Mascarell. ■ REDACCIÓ

Les retallades
irriten en
l’estrena del Liceu

MÚSICA

El TNC endarrereix les prime-
res funcions de La bête, pre-
vista inicialment per estrenar-
se dijous. Per prescripció mè-
dica, Anna Lizaran, protago-
nista del muntatge, estarà in-
gressada uns dies per establir
un diagnòstic del seu estat de
salut, la qual cosa obliga a
anul·lar les funcions d’aques-
ta setmana. Divendres va sal-
tar la notícia i es va deixar
l’estrena per dimecres, que
es manté. ■ REDACCIÓ

El TNC anul·la les
primeres funcions
de ‘La bête’

TEATRE

El jurat ha escollit Coriolà, Els
Sulfitos, Empty Cage, Nu i
Patch per passar a la fase fi-
nal del Sona 9 2012. Els grups
hauran de superar una última
fase durant la qual s’escolliran
els tres finalistes que actua-
ran a la final. En aquesta fase,
els grups faran una actuació
en format acústic i enregis-
traran una cançó original.
Aquesta és l’edició més multi-
tudinària del Sona 9, amb 201
grups inscrits. ■ REDACCIÓ

Cinc grups lluiten
per ser finalistes
al Sona 9

MÚSICA

Marta Carrasco repeteix
al TNT ■ JUANMA RAMOS


