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Malgrat la crisi,malgrat tots els pro-
blemes, les retallades sense fi, l’er-
ror d’un IVA salvatge, la nova
dramatúrgia catalana sedueix Eu-
ropa i triomfa a casa.No és un feno-
men nou. Aquest any, el Premi
d’Honor de les LletresCatalanes ha
estat atorgat a Josep Maria Benet i
Jornet; per primera vegada, des-
prés de 45 edicions, el premi ha
estat per a undramaturg,mestre de
les noves generacions. Fins i tot
l’acadèmia es rendeix a l’evidència.
Però el més destacat és que la nova
generació d’autors ha arribat al
gran públic, no només estrena les
obres a les sales alternatives sinó
que també les presenta en els grans
teatres públics i en les sales inde-
pendents. En els últims mesos,
Jordi Casanovas, un dels autors
més prolífics d’aquest grup, ha
presentat Pàtria –que es va es-
trenar al TemporadaAlta– al Lliure
i al Poliorama, i ha reestrenat Una
història catalana al TeatreNacional
de Catalunya (TNC). Litus de
Marta Buchaca es va estrenar a la

sala FlyHard i després s’ha re-
presentat al Lliure, com l’obra Smi-
ley de Guillem Clua. Josep Maria
Miró ha pogut reprendre a La Vi-
llarroel El principi d’Arquimedes,
que va ser un èxit al Grec 2012. Es-
teve Soler ha vist com la seva trilo-
gia Contra el progrés, Contra la
democràcia iContra l’amor, després

de ser traduïda a nou idiomes i pre-
sentada en més de trenta muntat-
ges en diferents països, s’ha pogut
estrenar completa, finalment, a
Barcelona, a La Seca Espai Brossa.
Pere Riera, finalment, abans d’es-
trenar Barcelona al TNC, ha vist
representades El don de las sirenas
a la sala Beckett i Red Pontiac al
Poliorama. El balanç és especta-
cular i la qualitat, indiscutible; de la
comèdia a la paròdia, del teatre
documental al drama, el panorama
és d’una riquesa mai vista abans en

tota la història del teatre català.
Sensdubte, aquesta explosió dra-

matúrgica no seria possible sense el
treball obstinat i rigorós de la sala
Beckett, fundada el 1989 per José
Sanchis Sinisterra amb l’objectiu
de fomentar el teatre de text. Fruit
dels cursos d’escriptura teatral va
néixer l’Obrador Internacional de

Dramatúrgia de la Sala Beckett,
planter veritable de la dramatúrgia
catalana, que tal com recorda l’úl-
tim número de la revista (Pausa),
dirigida per Carles Batlle, celebra
els deu anys d’existència.

Complicitats i gestos
Però no tot ha estat ni és fàcil. Són
molts anys de teixir complicitats
entre autors, directors i actors, de
treball pedagògic a l’Institut del
Teatre, de transmissió veritable
d’autors comSanchis Sinisterra, Be-

net i Jornet, Sirera o Belbel a les
noves generacions, però sobretot
d’una voluntat continuada de do-
nar visibilitat a les noves veus que
ens empenyen al diàleg, al debat, al
drama teatral, sense renunciar a
l’art ni a la poesia, a la provocació i
al conflicte necessari en tota socie-
tat democràtica avançada.

Els gestos radicals són impor-
tants. El 2007, la sala Beckett va
decidir dedicar tot l’any al teatre ca-
talà contemporani. Ho va explicar
Eduard Molner en aquestes pàgi-
nes–Incubadora para el teatro cata-
lán (Cultura/s, 31/I/2007)–, quan la
sala Beckett ja estava amenaçada
de tancament, Toni Casares, el di-
rector, va decidir disposar de tota la
potència textual de l’Obrador en
l’espai teatral. Durant un any es van
estrenar textos de deuautors: J. Ca-
sanovas, R. Gázquez, G. Rodríguez,
M. Buchaca, M. Rosich, C. Mallol,
C. Batlle, A.Mestres, V. Szpunberg,
P. Miró. I també es van llegir obres
i es van fer tallers amb textos de C.
Clemente, J.M. Miró, E. Nolla, E.
Pastor, D. Plana, P. Riera, E. Soler,

Tot i que estiguem en crisi, tot i que
el consum cultural estigui penalitzat,
hi ha una realitat incontestable: una nova
generació d’autors teatrals catalans
ha pujat als escenaris amb èxit. Se’ls estrena,
se’ls tradueix i els espectadors
els segueixen. Indaguem en el fenomen

La nova generació d’autors ha arribat
al gran públic i les seves obres es representen
també als grans teatres institucionals
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R. Tomàs i H. Tornero. Ni més ni
menys que dinou autors. El resultat
es veu clarament, sis anys després,
molts d’aquests autors ja són cone-
guts pel gran públic.

Una altra iniciativa que cal des-
tacar és el portal en línia Cata-
landrama (www.catalandrama.
cat), un projecte de l’Institut

Ramon Llull i la sala Beckett/Obra-
dor dedifusió internacional del tea-
tre català contemporani. És impres-
sionant constatar com autors com
Batlle, Belbel, Benet i Jornet, Cuni-
llé, Galceran, els dos Miró o Soler,
tenen obres traduïdes amés de vuit
llengües. Aquest any, per exemple,
Pau Miró, amb la col·laboració del
Llull, ha vist estrenada en italià Els
jugadors al Piccolo de Milà i les se-
ves obres seran llegides i traduïdes
a laMaison Antoine Vitez durant el
Festival d’Avinyó.

L'èxit forjat en només tres anys
per la sala FlyHard, dirigida per
Jordi Casanovas, que, en un petit
espai de Sants ara renovat, ha
aconseguit atreure un públic jove,
contrasta amb el tancament de la
sala Tallers i la fi del cicle T6 al
TNC i la desaparició del cicleRadi-
cals Lliure al Teatre Lliure.

Malgrat tot, cal mantenir el risc i
la passió. Les institucions públi-
ques han d’apostar per mantenir
l’ecosistema teatral. Al costat dels
grans teatres públics, les sales inde-
pendents i alternatives, espais com
la Beckett, La Seca Espai Brossa o
la FlyHard són indispensables. La
xarxa de festivals de referència i de
teatres municipals al territori ha de
subsistir i programar el teatre, la
dansa, el circ de qualitat que es crea
al país. Els autors tenen la paraula.
El públic té la paraula. |

JORDI CASANOVAS Recordo que, quan amb prou feines tenia onze anys,
m’agradava desmuntar joguines i convertir-les en
alguna altra andròmina. Recordo especialment el
dia que vaig desmuntar una de les nines de la meva
germana. Era una d’aquelles nines que parlaven. A
l’interior hi havia un petit disc de plàstic, que feia
girar un motor, i una agulla que amplificava el que
hi tenia gravat. Recordo que la vaig desmuntar i en
vaig extreure aquell motoret que feia girar el disc.
Vaig recuperar unes rodes velles, d’un altre cotxe
que devia haver desballestat abans, i les vaig ins-
tal·lar en una de les meitats del cos de la nina. Vaig
connectar el motoret per tal que proporcionés trac-
ció a les rodes i, a la vegada, vaig instal·lar un petit
cable elèctric que anava des d’una pila, ben subjecta-
da dins el comandament, fins al motor. El comanda-
ment, una rudimentària capseta construïda amb
fusta, disposava d’un commutador que permetia fer
girar els pols de la pila i canviar el sentit de gir del
motor perquè el vehicle avancés cap endavant o cap
endarrere. Recordo que vaig sortir al carrer per fer
córrer aquell cos de nina motoritzat, una mica gro-
tesc. Recordo que un dels veïns es va sorprendre. Jo
anava repetint a tothom que em trobava que de
gran volia ser inventor. El veí, en Mingo, em va ex-
plicar que el seu fill treballava com a enginyer de
telecomunicacions i em va animar a estudiar una
enginyeria si volia ser inventor. Possiblement tenia
raó, però més endavant vaig descobrir, per diversos
girs d’aquesta vida, a vegades tan atzarosa, que del
que tenia ganes de debò era d’inventar mons, situaci-
ons i emocions. I, creieu-me, fins ara no he trobat
més bon lloc on inventar aquests mons que al tea-
tre. Avui, en aquest article, em pregunten què és per
mi el teatre. Doncs suposo que és com construir
aquell rudimentari, rupestre i precari cotxe telediri-
git: agafar peces pròximes i personals, acoblar-les
dins un món nou, que potser no té res a veure amb
el món al qual pertanyien, i agafar prou distància
perquè es puguin moure endavant i endarrere, cap a
un cantó i cap a l’altre. No renegaré, doncs, de cap
de les meves influències, són les peces amb les
quals construeixo aquests mons. I aquestes influèn-
cies poden venir del cinema, de la televisió, del cò-
mic, de les meves pròpies experiències, del teatre
que detesto, del que admiro i, sobretot, del que tinc
al meu voltant, del que he viscut, he sentit i he ob-
servat. De fet, em fa l’efecte que les obres més inte-

ressants que hem vist aquest últims
cinc anys als nostres teatres, escrites
per autors d’aquí, s’omplen d’ele-
ments absolutament lligats a la perso-
na que les ha escrit. I permeteu-me
que només en citi unes quantes,
prou exitoses i premiades, i de les
quals conec la història personal: El
principi d’Arquimedes, Sé de un lu-
gar, Smiley, Lluny de Nuuk, Germa-
nes, Volem anar al Tibidabo, Els juga-
dors, Litus, La terra oblidada, Oxi-
gen... (Me’n deixo desenes, però no
és la meva feina ser notari, simple-
ment en vull mostrar uns quants
exemples.) Potser a molts us costarà
trobar la relació entre les obres i les
vides dels seus autors. Els qui els
coneixem sabem que no és així. I

crec que aquest és el tret característic més impor-
tant d’aquesta nova generació (com els agrada ano-
menar a tots els que necessiten etiquetar les coses).
Parlen d’ells mateixos per arribar a tothom, parlen
des d’aquí per arribar a tot el món, parlen clara-
ment, amb valentia, amb la cara descoberta, fugint
del llenguatge críptic, dels amagatalls, mostrant el
que els ha passat o els passa. Sent valents. Tot i així,
queda molt per recórrer i per aconseguir. Necessi-
tem, doncs, que no deixin de ser valents. Endavant.
Inventem mons i deixem que donin voltes.

El treball de sales com la Beckett o la FlyHard
ha donat fruits, però les institucions han
d’apostar per mantenir l’ecosistema teatral
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