
OBJECTIU A L’HORA D’ESCRIURE I REFERENTS. El meu
principal objectiu quan escric una obra és aconse-
guir que l’espectador entengui clarament allò que li
estic explicant. Em serveixo dels principis bàsics de
la dramatúrgia perquè el fil narratiu mantingui la
tensió i l’atenció dels espectadors. Sé que no sóc
gaire original, així que he de conformar-me inten-
tant explicar les meves històries amb la major clare-
dat possible. Pel que fa als referents, no sóc gaire
conscient de seguir cap patró, ni de veure’m influït
o inspirat per la poètica de cap autor en particular.
Sento gran admiració per multitud d’autors de tots
els temps i llocs, així com per molts autors contem-
poranis catalans, espanyols i internacionals. Però no
crec que escrigui sota la influència de cap veu o
llenguatge concrets.

TRAJECTÒRIA PERSONAL. La meva trajectòria fins ara
ha estat inesperada. Vull dir que per a mi mateix ha
estat absolutament imprevista. Fa deu anys ni tan
sols no em plantejava la possibilitat de dedicar-me a
això. I en deu anys he escrit teatre i guions de televi-
sió, i he descobert que, a més, m’agrada fer-ho! He
tingut –fins ara–, el suport del públic, la qual cosa
m’ha donat confiança per continuar intentant-ho.
No sé si tindré més recorregut. Però si acabés avui,
consideraria que la meva trajectòria haurà estat
breu, però intensa i feliç.

GENERACIÓ DE DRAMATURGS. Formem part d’una
generació que és un autèntic tsunami. La dramatúr-
gia catalana mai no havia experimentat una eclosió
com la que ha viscut en els últims anys. Teatres pú-
blics i privats confien en nosaltres, els espectadors
ens acompanyen –almenys mentre l’IVA els ho ha
permès– i existeix una il·lusió comuna per continu-
ar aprenent, creixent i relatant la realitat des de la
nostra òptica local –aquí i ara–; una mirada que s’ali-
menta del món i que cada vegada té més projecció
exterior. Si l’onada d’aquest tsunami no torna al seu
curs, voldrà dir que aquest país ha aconseguit una

maduresa cultural envejable; si l’ona-
da retrocedeix, els autors d’aquesta
generació haurem estat víctimes d’un
miratge.
De tota manera, més enllà del feno-
men que suposa actualment la presèn-
cia exponencial de dramatúrgia cata-
lana a la cartellera teatral, no crec
que tots els autors compartim estilis-
mes o mecanismes dramatúrgics co-
muns. Cadascú té el seu imaginari,
la seva poètica i la seva forma de
narrar. Potser coincidim en la vo-
luntat d’arribar a l’espectador de for-
ma clara i emotiva. El teatre és el lloc
de trobada de ciutadans que volen
participar i veure’s reflectits en l’uni-
vers escènic; des de l’emoció i l’elo-
qüència la connexió entre platea i

escenari és molt més directa.

PROJECTES DE FUTUR. Projectes? Alguns de molt esti-
mulants. Però si els farandulers sempre hem estat
cauts a l’hora de parlar de futuribles –per allò de la
superstició–, imagineu-vos avui dia, quan l’únic se-
gur és que la inseguretat total és la reina de les nos-
tres agendes. El meu projecte més important és man-
tenir la il·lusió per engegar projectes que pugui rea-
litzar amb equips afins de professionals que –com
jo– s’han format per fer la seva feina: escenògrafs,
actors, il·luminadors, músics, coreògrafs, figurinis-
tes, productors… Hi ha qui considera que sense au-
tors el teatre –el de text–, no existiria. Però jo opino
que un autor sense equip no pot explicar les seves
històries a ningú. I és que, per fortuna, no només
d’autors viu el teatre.
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1.Tothom tranquil, això nomorirà.El
teatre és una forma d'art i l'art és
necessari. En l'era de lamultiplica-
ció infinita de lapantalla, de la pan-
talla global, el teatre és una forma
molt primitiva de comunicació
que reuneix singularitat i presèn-
cia; el que veiem és únic, efímer i
irrepetible i almateix temps reque-
reix presència humana, real, no di-
ferida, en viu i en directe. Tot ple-
gat confereix autenticitat en un
moment de màxima virtualitat.
Quan el teatre és més poderós és

quan és més evocador d'universos
que, forçosament, es construeixen
amb la participació activa de l'es-
pectador.

2. On som. En un mal pas, és evi-
dent. A Catalunya les aportacions
públiques a les infraestructures de
producció i exhibició s'han reduït
perillosament, però el pitjor és que
la contractació d'espectacles per
part dels municipis ha quedat re-
duïda a una mínima expressió. A
tot això cal afegir la pujada de
l'IVA: Faeteda (Federació Estatal
d'Associació d'Empreses de Tea-
tre i Dansa) parla d'un 30% de cai-

guda de les vendes en la present
temporada2012-2013.Un ecosiste-
ma teatral sa necessita una indús-
tria teatral –allò que es coneix per
teatre privat– que rutlli bé.

3. Confusió dels circuits. Però no tots
els problemes són exògens, n'hi ha
d'endògens. La crisi castiga un tea-
tre que pateix, de fa temps, una
greu confusió entre allò que li toca
de fer al teatre públic i allò que cal
que faci la indústria. Quan el ges-
tor d'un teatre públic fa balanç de
la temporada, i nomésparla deper-

centatges d'ocupació, fa un flac fa-
vor a la institució que representa.
De la mateixa manera que L'avi de
100 anys que es va escapar per la
finestra no és la millor novel·la
publicadaaCatalunya el 2012,mal-
grat ser la més venuda el dia de
Sant Jordi d'aquell any, l'obra de
teatre més vista a Catalunya el
2012 no és necessàriament la mi-
llor. Senzillament és la que ha ve-
nut més entrades. Si des de la po-
lítica s'exigeix que els teatres
públics estiguin sempre plens, els
gestors s'afanyaranadissenyarpro-
gramacions que els omplin. Sense
cap altre criteri. El resultat d'anys
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A Barcelona durant el mes de
juliol es faran les jornades interna-
cionals ‘El teatre pren la paraula’
per debatre els continguts i for-
mes amb què el teatre ha d’afron-
tar la crisi cultural. És una iniciati-
va de Barcelona Internacional
Teatre (BIT), amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Barcelona i
l’Institut del Teatre, i en el marc
del festival Grec 2013. A cada
debat un destacat creador teatral
conversarà amb una personalitat
d’una altra disciplina sobre quins
relats i quins imaginaris han de
crear les arts escèniques en el
present entorn de crisi econòmica,
política i de valors.

DIMECRES 3 DE JULIOL
18,30 h

Susan George i Xavier Albertí
El relat teatral i la crisi cultural

20,00 h

Rafael Argullol i Oriol Broggi
Estètica teatral i política

DIVENDRES 5 DE JULIOL
10,30 h

Ivo van Hove i Jordi Pigem
Ètica i teatre: el paper dels artis-
tes davant una societat en crisi

DIJOUS 11 DE JULIOL
18,30 h

Juan Villoro i Andrés Lima
Els límits del teatre. Orígens
dels relats

20,00 h

Abdolreza Tajik i Julio Manrique
Teatre i llibertats

DIMECRES 17 DE JULIOL
18,30 h

Ruth Mackenzie i Àlex Rigola
El teatre com a metàfora de la
globalització

20,00 h

Emmanuel Hoog i Laurie Sansom
Teatre i societat: a la recerca del
públic

DILLUNS 22 DE JULIOL
18,30 h

Michale Billington i Ramón Simó
Teatre i entreteniment. És possi-
ble, una cultura ‘mainstream’?

DIVENDRES 26 DE JULIOL
12 h

Ignacio Ramonet i Claudio
Tolcachir
El teatre i l’acció política: un com-
promís ineludible?

TOTES LES SESSIONS TINDRAN LLOC A
L’AUDITORI I A LA SALA OVIDI MONTLLOR
DE L’INSTITUT DEL TEATRE
(PLAÇA MARGARIDA XIRGU S/N, BARCELONA).

INSCRIPCIONS: INFO@BITBARCELONA.COM

MÉS INFORMACIÓ:
WWW.BITBARCELONA.COM
WWW.BCN.CAT/GREC

de política i gestió en aquest sentit
és una enorme confusió sobre el
que un teatre públic ha de produir
i exhibir, però, més enllà encara, el
resultat esdevé un missatge nítid
cap a l'artista que s'inicia en el
món de l'escena en favor de la co-
mercialitat de la seva obra. D'a-
questa manera s'ha establert una
certahegemoniad'una visióde l'es-
pectacle teatral extraordinària-
ment reduccionista, que podríem
anomenar Pensament Únic Tea-
tral (des d'ara PUT).

4. Hegemonia del PUT. El Pensa-
ment Únic Teatral no contempla
un altre tipus de dramatúrgia que
la que busca l'entreteniment de
l'espectador a qualsevol preu. Ge-
neralment a través d'històries tra-
vades amb ofici per atrapar l'aten-
ciód'unespectadorquenomésbus-
caria esbargiment. No conté un
compromís envers la comunitat a
la qual es dirigeix i sovint amaga
una gran buidor al darrere d'uns
plantejaments socials avançats,
que juguen amb una suposada in-
correcció política per tal de burxar
consciències benpensants. Les pe-
ces de Yasmina Reza, com Art o
Un déu salvatge, són paradigmàti-
ques en aquest sentit i han generat
epígons arreu. Però estem de sort
perquè el PUT ha vingut a resca-
tar-nos d'una època fosca, en la
qual la gent de l'escena feia patir
impunement els espectadors, sota
la premissa d'un bé suprem cultu-
ral. L'hegemonia d'aquesta mane-
ra d'entendre el teatre entre les
darreres fornades de dramaturgs
catalans ha fonamentat la idea que
el seu ha de ser el teatre predomi-
nant arreu, des delmoment en què
en el seu ànim hi ha el fet de tenir
en compte l'espectador, i s'abrao-
nen contra aquells que qüestionen
la seva presència en les plata-
formes públiques. El PUT també
es revolta contra les anàlisis que
indiquen que el seu teatre està
molt influït pel serialisme televisiu
i el cinema.

5. Tenir en compte l'espectador/res-
pecte a l'espectador. I tenen raó.
Cal ser més precís, perquè en el
món de l'art tothom rep influèn-
cies de tothom. El teatre de Lluïsa
Cunillé, per exemple, està influït
pel cinema de Bergman i Tar-
kovski. El problema no rau a rebre
influències, ni tan sols de quines
influències parlem, sinó a fer-ne
una acurada digestió teatral. Quan
a l'espectador se li treu la possibi-
litat de contribuir al fet teatral ens
apropem a un tipus de televisió i a
un cinema que intenta servir el
plat complet. És allò que algú ha
anomenat la dramatúrgia de l'a-
nècdota.

6. Necessitat de ‘tot’ el teatre. En
qualsevol cas, tothom té dret a em-
prar els mecanismes que vulgui
per arribar aunamajoriad'especta-
dors. Només faltaria. I més encara,
tot allò que fan els que participen
d'aquestamanerad'entendre el tea-
tre és enormement necessari per a
qualsevol ecosistema teatral. El
que creiemque tenimdret a discu-
tir, com a contribuents que som, és
què és el que els teatres públics
han de produir i exhibir. Només

faltaria, també. Perquè no tots els
públics responen al perfil d'espec-
tador que el PUTha construït en el
seu imaginari. Però, sobretot,
perquè les institucions públiques
haurien de poder fer un teatre
autènticament qüestionador, sigui
o no sigui rendible des d'un prisma
comptable, capaç de contribuir al
debat sobre el que som i el que
volem ser, en una societat que tra-
vessa una crisi de canvi de para-
digma social, econòmic i ideològic.
Esdevé molt feble la justificació
del cost d'aquestes institucions si
només són, o han de ser, espais de
mer entreteniment.

7. Mea culpa. Hi ha hagut una
reducció notable de l'espai dedicat
a les arts escèniques en els grans
mitjans de comunicació, amb la
pràctica desaparició de l'espai de
reflexió (generalitzem, hiha excep-
cions com les que ara llegiu). A
més, cal afegir la discriminació de
les minories: considerar només in-
teressant el teatre que interessa a
majories és fer el joc a una única
manera d'entendre el teatre.

I 8. Noms. Raquel Tomàs s'ha pro-
posat esborrar fronteres entre ins-
tal·lació i escena; Xavier Martínez
s'apropa a la poètica marthaleria-
na des d'un discurs erudit; Jordi
Prat i Coll dirigeix gran literatura
ambprofunditat i economiademit-
jans i Marc Rosich ha escenificat
literatura que ens semblava impos-
sible d'escenificar; Pau Miró o
Jordi Oriol Canals han bastit uni-
versos personals intransferibles;
Esther Freixa investiga el present
depassatsmítics; EsteveSoler con-
verteix pamflets en saludables far-
ses de consum internacional i
Josep Maria Miró treballa des
d'un compromís ideològic irreduc-
tible i punyent, com també ho fa

Carles Fernández Giua, mentre
Victòria Szpunberg aporta el pessi-
mismede la intel·ligència; PereRie-
ra, comClint Eastwood, agrada pel
seu format antic. Darrere venen
més joves interessants com Joan
Yago, Albert Boronat i Marc Arti-
gau, per exemple. Alfredo Sanzol,
resident a Madrid però vinculat al
nostre teatre, demostra que l'hu-
mor no només habita en la super-
fície. Ens en deixem alguns, així
podrem fer un altre article més
endavant amb gent nova.
Així doncs, comdèiemal comen-

çament, tothom tranquil, això no
morirà. |
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