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GUILLEM CLUA

MARTA BUCHACA
entrevista

DRAMATURGA

G.C.|Per què tens pàgina web?
M.B.| Perquè sóc una dona pràc-
tica, i éspràctic.Enllocdeferun
e-mail d’una pàgina explicant
qui ets poses un enllaç.

Vas començar escrivint, des-
prés vas dirigir... ¿El pas se-
güent és produir-te les obres?
Doncssí.Araperaratothompro-
dueix sense diners, així que jo
produeixoposant-hi lamevafei-
na. Amb la meva pròxima obra,
Losers, la idea és fer-ho així.

Qui és la persona quemés t’ha
influït professionalment?
Rafael Spregelburd. Em va fer
entendre que el teatreno espo-
dia escriure com una novel·la.
Que s’havia d’acabar de fer el
text a peu d’escenari i que havi-
es dedirigir les teves obres.Des
de llavorshedirigit totes lesme-
ves obres, i això que quan co-
mençava sempre deia que jo no
voliadirigir.Emfeiapànic la re-
lació amb l’actor, i ara és el que
m’agradamés de fer teatre.

¿Creus que escrius més bé
quan ets infeliç?
Sens dubte. Quan sóc feliç no
necessito respostes, simple-
ment visc: faig l’amor, estimo,
llegeixo, comparteixo, viatjo...
Ésquanestic tristaquenecessi-
toescriureperentendreelmón.

Moltes de les teves obres van
sobre l’amor. ¿Necessites fer-
ho per poder-hi creure?
Sóc una romàntica de manual.
Ara estic acabantLosers, que és
unacomèdiaromànticaendues
parts: la primera, l’enamora-
ment, i la segona, “el després”.
Totes les pel·lícules romànti-
ques acaben amb el petó dels
protagonistes, però no en sa-
bemresmés.ALosersel repteés
parlar de què passa després del
petó.M’hoesticpassantbomba.

Diuen que formes part d’una
novageneraciódedramaturgs
iqueestàsdemoda.¿T’agrada
que et pengin etiquetes?
Queformempartd’unanovage-
neració de dramaturgs és evi-
dent. ¿Però què és estar demo-
da? ¿Sortir als mitjans de tant
en tant? Si estigués de moda
viuria del teatre, i no és així.

Quan et donin unMax (i fixa’t
que no dic “si te’l donen”), ¿a
qui li dedicaràs?
A lamevamare. Si escric teatre
és perquè ella em va ensenyar a
estimar-lo.

Què t’agradaria escriure que
encara no hagis escrit?
Un musical. N’estic preparant
un, però necessito diners. O si-
gui que si hi ha cap voluntari...

Tu i jo hem fet més d’un viat-
ge junts. On vols que anem
aquest estiu?
Vamquedarquenomésaniríem
ailles,oi?Faunsmesosvaiganar
aSplit perquèhi estrenavenLes
nenes no haurien de jugar a fut-
bol i emvanagafarmoltes ganes
d’anar a les illes croates.
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Marta Buchaca i Guillem Clua són dos dels màxims exponents de la nova dramatúrgia
catalana. Escriuen, dirigeixen, fan guions i ara els demanem que s’entrevistin

MartaBuchacaiGuillemCluasóndosdelsmàximsexponentsdelanovadramatúrgia
catalana.Escriuen,dirigeixen,fanguionsiaraelsdemanemques’entrevistin

M.B.|Semprediemqueundia
“muntaremunbonpollastre”.
Perquèt’agradariamuntar-
neun?
G.C.|Araelquemésempreocupa
éseldesmantellamentdel’estat
delbenestarperpartdelsnos-
tresgovernants.Desqueemvan
nominaralsMax,somioagua-
nyaridedicar-liquatreparaules
alministreWert.

EstàsnominatalsMaxcoma
millorautorencastellàitu
sempreescriusencatalà.
Vaigtraduirl’obrajomateix,
comfaigambtoteslesmeves
obres.N’hihaquelesheescrit
directamentencastellà,comIn-
vasióniElsabordelascenizas.
Crecqueésunprivilegidomi-
narprouduesllengüesipoder-
lesutilitzarindistintament.Un
altretemasónlescategories
delsMax,quedivideixenelsmi-
llorstextosperllengües,uncri-
teriquepotincórrerennomi-
nacionsabsurdes.

AmbSmileydirigeixesperpri-
meravegada.Quèhasaprès?
Quel’únicapersonaqueseràfi-
delalavisióoriginalquetensde
latevaobraetstumateix.Amb
unaltredirectorpotacabarsent
milloropitjor,peròsemprese-
ràmenysautèntica.Sihiha
d’havererrorsalaposadaenes-
cenaéspreferiblequeelscome-
tijoinoalgúaltre.

¿Tornaràsadeixarqueetdi-
rigeixin?
Quanemfacinencàrrecsd’es-
cripturaoemmuntinobresfo-
ra,probablementsí.Peròels
meusprojectespersonalselsti-
raréendavanttotsol,segur.

Hastingutmoltespropostes
perportaralcinemaobreste-
ves(Killer,Marburg,Lapellen
flames,Smiley).¿Not’agrada-
riaescriureunguióoriginal?
Justamentestictreballanten
això.Perònohodiguisaningú!

PerquècreusqueSmileyha
tingutiestàteninttantèxit?
Perunacosaterriblementdifí-
cil:fafeliçlagent.

Quinaobrat’agradariahaver
escrit?Iperquè?
Enpucdirdues?Laprimera,
ÀngelsaAmèricadeTony
Kushner.Ésunaobrad’altvol-
tatgepolíticquedefineixuna
èpocais’acabaconvertintenun
clàssicèpicdereferència.Crec
quealnostreteatrelifalten
obresd’aquesttipus.Ilasegona,
seriaungranmusicalcomWic-
ked.(Sí,sócmoltianqui).

¿Elteatreésboquanésper-
sonal?
Diriaqueésl’únicacondicióin-
dispensable.Quesiguipersonal,
honestideveritatnovoldir
semprequesiguibo,peròno-
mésseràbosicompleixaquests
requisits.Aixònovoldirqueel
teuteatrehagideparlardelate-
vavidapersonal,sinóquelate-
vavidapersonalnos’entengui
senseelteatre.
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