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Una indústria serveix per guanyar
diners. Manufactura productes o
serveis a l’engròs intentant cobrir
amb eficiència una o diverses parts
de la cadena de valor del seu ram.
De vegades anomenem indústria
les configuracions empresarials de
certa magnitud, més per diferen-
ciar-les en un mapa econòmic ato-
mitzat i artesanal que no pas per-
què compleixin les funcions d’una
veritable indústria. Això passa en
el teatre, que és una activitat extre-
madament singular, poc afectada

per les transicions digitals i amb
una limitada capacitat per diversi-
ficar els seus escenaris de consum.
Aquesta generalitat ens pot servir,
doncs, perutilitzar el concepted’in-
dústria teatral i definir amb això
aquesta part del sector que es re-
geix per criteris essencialment eco-
nòmics i que protagonitza l’acti-
vitat central de la cartellera barce-
lonina.

La indústria, en general, no acos-
tuma a ser autosuficient. Necessita
proveir-se dematèria primera i so-
vinthad’establir aliances ambespe-

cialistes en determinades fases del
procés de producció per mantenir,
amb costos raonables, els seus es-
tàndards de competitivitat. En el
móndel teatre aquestamatèria pri-
mera és el talent artístic, àmbit del
qual participen una llarga llista de
figures, com els autors, directors,
actors i actrius, escenògrafs i tèc-
nics de tot tipus.

Que la indústria teatral catalana
utilitza aquest talent per produir i
exhibir els seus espectacles és obvi.
Tambého és saber que aquestama-
teixa indústria tendeix a envoltar-

se de talent contrastat minimitzant
el risc que suposenels processos ini-
cials de tot creador. Per això el més
interessant és preguntar-se on es fo-
gueja aquest capital humà que ano-
menem talent artístic. Hi ha alguna
resposta pública (els centres de
creació de Barcelona, o les subven-
cions a companyies, per exemple),
però quedar-nos únicament amb
aquestes vies no seria suficient.

Potser perquè progressivament
han pres nota del seu pes específic
al sector, o potser perquè experièn-
cies com el T6 o Radicals (al TNC i

El Xavi té una cafeteria al Raval. És un paio molt
llest, a part de servir tallats, cafès i dònuts, també
dóna a cada client la conversa adequada. Et pot
parlar de política, de futbol, de gossos, de teatre.
Però a mi el que m’agrada és quan el Xavi m’ex-
plica coses del barri, de la galeria de personatges
amb qui topa cada dia. Ja fa temps que no visc al
Raval, però sempre que puc hi torno, especial-
ment a la cafeteria del Xavi, a prendre cafè. I a
escoltar. A mi m’agrada escriure a partir d’aques-
ta mena de material, d’aquesta mena de personat-
ges. Personatges que són conscients de com de
fotut que està tot però que tiren endavant, i valo-
ren les coses senzilles de la vida. Els somnis estan
aparcats al cementiri, ja no molesten. I es dedi-
quen a sobreviure amb gràcia.
Surto de la cafeteria del Xavi disposat a caçar,

a robar. Faig un volt pels carrers del Raval. Per
escriure necessito moure’m, animar-me. Passejar
m’estimula, camino amb els ulls oberts i clars,
indago. M’encanta caminar pel carrer buscant
paraules, imatges, històries. Insisteixo, és obligato-
ri tenir els ulls oberts, clars, llavors començo a
trobar-me desconeguts que sense saber-ho m’ex-
pliquen històries precioses o històries colpidores
o històries normals o històries lletges o divertides
o una barreja de totes…
A cada cantonada hi ha un conte. En cada gest

aliè hi ha un misteri. La implacable
realitat és plena de màgia. Són detalls
que sovint ens passen desapercebuts,
cal rescatar-los de la indiferència. La
gent d’un barri treballador i humil té
a les seves arrugues molts secrets,
contes rars que barrejats amb una
mirada curiosa escriuen les meves
obres de teatre... Els estic molt agraït.
Com a escriptor intento alimentar-me
de coses vives, per escriure cal deixar
de banda l’egoisme per dissoldre’s en
l’observació i la percepció de les co-
ses (Walser).

Després em poso a escriure i em
faig un embolic. Hi poso un assassi-
nat o una desaparició, coses d’aques-
tes, el gènere m’encanta. Però procu-
ro que la base la constitueixin perso-

natges com el Xavi o com els que el Xavi veu
cada dia a partir de les sis del matí a la barra de
la seva cafeteria. El gènere sempre m’acull quan
començo a escriure, el western, el thriller, la co-
mèdia negra, la tragèdia, el vodevil… Però els per-
sonatges que habiten aquest gènere no són propis
del gènere. Són sospitosos en aquest context aliè.
Barrejo l’arquetip amb el detall, començo amb el
primer i acabo amb el segon, el matís.
Això és el que puc dir de la meva escriptura, a

part que procuro fer trampes de la manera més
honesta possible. Escriure teatre és fer trampes;
crear una regles i quan els personatges comencen
a dominar aquestes regles, deixar que les per-
verteixin, perquè l’espectador es diverteixi/se
sorprengui una mica. La meva obsessió obra rere
obra és no instal·lar-me en cap fórmula. És arris-
car sempre una mica més. Mai no estic satisfet.
Sempre conscient que he de fer un pas més i des-
prés un altre, en el sentit formal i també en el
contingut.
Això em dóna algun disgust, però sense arris-

car-se o sense fracassar mai no hauria escrit tex-
tos com Plou a Barcelona, traduït a nou idiomes,
Els jugadors, recentment estrenat al Piccolo Tea-
tro de Milà, la Trilogia Animal publicada a França
i (creuo els dits) de futura estrena, o Somriure
d’elefant, una de les meves preferides. Les que em
surten més rares o més imperfectes són com el
meu nas trencat i tort, traços que em distingeixen
en el meu aprenentatge constant.
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El trànsit d’autors pels diversos escenaris
comença a ser habitual i supera la tradicional
manca de permeabilitat de les sales comercials

Elmeu nas trencat



Deu fer tres anys. Ens vam reunir. S’havia llegit
una obra meva. Era evident que no li va agradar.
Em va dir que “la meva generació” escrivia d’una
altra manera i va desgranar grosso modo les pau-
tes que definien aquesta generació de la qual for-
mo part. D’aleshores ençà el discurs l’he sentit
per diverses bandes, també assumit per alguns
autors. Si una generació és això, em declaro age-
neracional. Cada autor serà el que vulgui ser i
escriurà el que vulgui escriure. Aspiro a un paisat-
ge dramatúrgic divers en poètiques, escriptures i
temàtiques, i veig poc interessant l’intent d’homo-
geneïtzar l’àmbit creatiu, com si de l’escriptura
teatral se’n pogués fer una mena de franquícia
made in Catalonia. És cert, això sí, que sóc d’una
quinta d’autors nombrosos, amb instruments,
experiència i visibilitat cada cop més notable. El
dia que una etiqueta i definició serveixi per a tots,
potser haurem perdut el potencial de la diversi-
tat. És per això que m'agraden els autors amb
universos personals i particulars. Els que fan de
la seva obra una declaració de principis i un com-
promís estètic i ideològic amb la seva contempora-
neïtat, obrint interrogants i generant debat. En
uns temps en què se sobrevalora la peripècia,
l’anècdota i els focs d’artifici, cada cop estic més
fascinat pels autors amb consciència profunda de
la paraula com a generadora de pensament i d’ac-

ció teatral: Pinter, Cunillé, Bernhard,
Koltès, Crimp, Lars Noren, en teatre;
Haneke, Lathimos o Lynch, en cine-
ma. N’hi ha més, però són els pri-
mers que em vénen al cap. D’aquí i
de la meva quinta hi ha gent que està
fent coses molt interessants: L’uni-
vers propi del cosinet, en Pau Miró;
la teatralitat lingüisticomusical d’en
Jordi Oriol; en Marc Artigau, que ja
toca que el comencin a estrenar i que
algú vegi el potencial del seu nou
text,Mosquit petit; també companyi-
es com La Calòrica o Ruta Quaranta.
Coincidint amb la reestrena d’El

principi d’Arquimedes a La Villarroel
he viatjat a Uruguai, on m’estaré dos
mesos i mig amb una beca de creació
literària a l’Escola Multidisciplinar de

Teatro de Montevideo, fundada per la Xirgu. L’ex-
periència m’estimula: conèixer gent nova; veure
altres teatralitats; creuar Río de la Plata per anar
a Buenos Aires; també agafar distància amb el
meu país, on un Marcel contemporani li diria a
Horaci que alguna cosa també hi fa olor de po-
drit. A Montevideo intentaré sentir l’aroma
d’Onetti, Benedetti, Maggi o Arit i la seva literatu-
ra de la burocràcia, un tema que circularà en el
text que hi escriuré. Quan torni a Barcelona, ja
s’estarà coent la nova temporada, en què estrena-
ré nou text. Tinc més coses al calaix. Vaig escri-
vint. Pel meu compte, poques vegades per encàr-
rec. En ocasions, ho lamento i d’altres penso que
m’ha permès fer-ho amb molta llibertat. És com
entenc el teatre: compromís i llibertat.

elLliure) han contribuït a normalit-
zar la seva presència en l’escena na-
cional, en el panorama teatral barce-
loní recentment han aparegut un
nombre important de sales on bona
part d’aquestes noves autories dra-
màtiques poden presentar les seves
propostes al marge dels interessos
econòmics de les sales comercials,
de manera que s’han convertit
implícitament en un aparador que
regula l’interès real de totamena de
creadors emergents o d’aquells
que, fins i tot estant consolidats,
puntualment volen dotar la seva
feina d’una personalitat pròpia.

Són sales liderades per autors, di-
rectors, gestors creatius i empre-
saris alternatius conscients que hi
ha talent per descobrir i, sobretot,
públics per conquerir. Les sales
FlyHard, Atrium, Almeria, entre
d’altres, s’afegeixen a la tasca histò-
rica de la sala Beckett (i l’Obrador)
i d’algunes de les anomenades sa-
les alternatives (Versus, La Seca…)
en aquest procés de renovació i in-
novació logística per a tot el món
escènic català.

Generar públics

L’aparició d’aquestes sales obeeix
a moltes raons. N’hi ha d’estricta-
ment econòmiques (la necessitat
d’estrenar regularment amb certa
autonomia), n’hi ha d’artístiques
(un talent creixent que aporta no-
ves mirades escèniques que con-
necten amb la realitat encara que
no siguin explosivament taquille-
res), n’hi ha de logístiques (la ne-
cessitat de sobreviure davant d’una
administració empobrida i hipo-
tecada amb els projectes escènics
històrics) i n’hi ha de sociocultu-
rals (generar projectes sostenibles
a partir de nous models de negoci i
de noves connexions amb el pú-
blic). En tot cas, aquest fenomen

teatral, a diferència de l’antic mo-
del de les companyies indepen-
dents, porta incorporat el gen de
l’empresariat i assumeix comaprò-
pia la necessitat de generar públics
propis. En aquest sentit, no cons-
titueix, com alguns assenyalaven,
un sistema off-off, com a mínim en
els termes del tractament dels con-
tinguts que tradicionalment se li
suposa a un sistema de sales alter-
natives.

Acceptant que un sistema evolu-
ciona positivament en la mesura
que les parts que el componen in-
teractuen d’una manera adequada,
aquestes sales constitueixen una
formidable plataforma de progrés
per al conjunt del teatre català. Les
aliances amb les sales comercials i
la circulació dels continguts és fàcil
en la mesura que totes dues dialo-
guen des de posicions sòlides i glo-
balment sostenibles. És per això
que comença a ser habitual el tràn-
sit d’autors entre La Villarroel, el
TNC, el Romea, el Poliorama o el
Lliure, i algunes d’aquestes sales en
les quals, ambunnivell de coopera-
tivisme més accentuat, es presen-
ten els seus treballs.

Un dels problemes històrics del
teatre a Catalunya era la manca de
permeabilitat de les sales comer-
cials envers les noves autories.Més
enllà de les aliances polítiques i
estratègiques, la relació artística en-
tre aquestes sales i les tradicio-
nalment anomenades alternatives
era escassa. Afortunadament això
està canviant ambrapidesa, circum-
stància a la qual no és aliè l’èxit ar-
tístic (i en més d’un cas comercial)
d’autors com Pere Riera, Jordi Ca-
sanovas, PauMiró, Marta Buchaca
o Carol López, que, entre d’altres,
segueixen la línia dels ja consa-
grats Sergi Belbel i, òbviament,
Jordi Galceran. |
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