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Rendits
als nous
dramaturgs
MANUEL GUERRERO BRULLET
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

A dalt, imatge
de ‘Contra
l’amor’,
d’Esteve Soler,
obra que
forma part de
la trilogia
‘Contra’
d’aquest autor,
traduïda a nou
idiomes i
estrenada
internacional-
ment



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

Autor i director.
Dirigeix la
companyia
FlyHard. La seva
obra ‘Una
història catalana’
s’ha vist
recentment
a la Sala Gran
del TNC

Inventors demons



XAVIER MARCÉ
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.

Teatres comercials, públics i alternatius

Talent busca
escenari

PAU MIRÓ

Xavier Marcé és
economista.
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Autor traduït a
diversos idiomes,
la seva obra
‘Els jugadors’ s’ha
estrenat al Piccolo
Teatro de Milà

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. |

JOSEP M. MIRÓ

Dramaturg i
director, el seu èxit
més recent ha estat
‘El principi
d’Arquimedes’

Compromís i llibertat

‘El principi d’Arquimedes’

Imatge de
l’obra
‘Germanes’, de
la dramaturga
Carol López,
que fins l’any
passat va
dirigir també
la sala
La Villarroel



VÍCTOR MOLINA
No és fàcil indicar el significat de
la dramatúrgia quan es tracta de
teatre visual i performàtic. En les
declaracions de diversos artistes i
en els textos teòrics d’alguns au-
tors, apareix la idea que la drama-
túrgia forma part de tot, encara
que és difícil de localitzar. S’ha de
parlar de dramatúrgia només en
relació amb el teatre de text, o
existeix igualment una dramatúr-
gia del moviment, del so, de la
llum, etcètera? La dramatúrgia és
el que uneix els diferents ele-
ments d’una obra? O es tractamés
aviat d’un incessant diàleg entre
tots els que col·laboren en la pre-
paració d’un espectacle? És l’àni-
ma mateixa, l’estructura interna
d’una producció? Determina la
manera com l’espai i el temps són
abordats enunespectacle?Una sè-
rie de preguntes a les quals inva-
riablement es pot respondre amb
un “sí, però...”.

Com que no són dramatúrgies
elaborades abans del muntatge,
sinó que es van fent durant aquest
procés, reben el nom d’escriptures
escèniques. Aquesta expressió per-
met anar una mica més enllà del
vetust debat sobre la primacia –o
no– del text. El principal punt de
partida emergeix de la convicció

que el món i la vida no ofereixen
el seu sentit d’una vegada i jeràr-
quicament, i que no n’hi ha prou
amb els dos ulls d’un individu per
comprendre un esdeveniment.
Per això es realitzen principal-
ment des d’associacions, col·lec-
tius, plataformes, societats.

Veus diverses
Entre les més actives hi ha Gene-

ral Eléctrica (reconvertida avui en
Roger Bernat FFF), Agrupación
Sr. Serrano, Colectivo 96º, Socie-
tat Doctor Alonso, Indigest, Con-
de Torrefiel, Fundació Collado-
Van Hoestenberg, Telenoika, Les
Filles Föllen. Són agrupacions
completament diferents de les
dels anys setanta del segle passat,
quan en les companyies es com-
partia la mateixa opinió estètica i
política. Ara, en canvi, es conce-
ben com un conjunt variat d’indi-
vidus, de qui s’espera precisament
que facin sentir la seva diversitat
de veus. Això passava exemplar-
ment a l’extinta Àreatangent, on
es van aplegar creadors amb ta-
lent però molt heterogenis. Es
tracta d’agrupacions que, a més,
mantenen sales d’assaig, locals de
creació, equips estables. Viatgen
per tot l’Estat i a l’estranger. Els
seus propis locals són laboratoris
dramatúrgics o compositius. És el
cas, per exemple, de l’Espai Adri-

Antic, Plataformas, Estruch, June-
da Incursió, La Porta, NunArt, i
LaPoderosa. Precisament aLaPo-
derosa s’ofereix ara un ampli ven-
tall de propostes d’investigació en
el cicle In-formals, un títol de res-
sonàncies bataillianes.
Al teatre visual i performàtic li

falta encara avui un llenguatge
que li permeti presentar els seus
propisparadigmes.Es continua re-

coneixent negativament. L’absèn-
cia d’unitat d’espai i temps, la no-
història, la no-encarnació d’un
personatge diferent del que cada
actor ja és, són algunes de les se-
ves definicions en negatiu. Encara
que també té trets afirmatius forts
i vinculants. Un d’ells: la passió
per lamirada.D’aquí veel seu inte-
rèspel rol de l’espectador i les dra-
matúrgies de l’espai, dramatúrgi-
es que poden dividir la percepció
de l’espectador en dues opera-
cions oposades: a través del cos
(percepció tòpica), i a través dels
ulls (percepció òptica). Ho ha fet
Roger Bernat a les seves últimes
obres (Dominio público,Consagra-
ción de la primavera, i Pendiente
de voto). I ho sondeja l’Agrupaci-
ón Sr. Serrano a Artefacto, on els
capsdels espectadors es convertei-
xenencampde conreude la histò-
ria universal explicada a través
d’objectes/imatges. I tambépassa,
d’una altra manera, en el treball
del Conde de Torrefiel, que amb
unapoèticade la concatenaciódis-
socia el recorregut textual (que va
per una banda) de les imatges es-
cèniques (que van per una altra), i
obliga l’espectador a fer síntesis in-
dividualitzades.

Maquetisme
Unit a les dramatúrgies de l’espai
apareix la utilització del vídeo en
escena, l’ús dels objectes i el joc
d’escales (Antigua y Barbuda, Ca-
bo SanRoque, DiegoAnido). Reu-
nint tots aquests elements (escala,
espai, objecte, vídeo en escena),
trobem el maquetisme, que últi-

Dramatúrgia visual i performàtica

Experiències
més enllà
del text

Existeix una dramatúrgia del moviment,
del so, de la llum? És la dramatúrgia el que
uneix els diferents elements d’una obra?

A dalt, una
imatge de
‘Smiley’, de
Guillem Clua,
l’èxit de la
qual l’ha por-
tat a la sala
FlyHard, el
Lliure i Club
Capitol



Últimament em pregunto sovint per què faig tea-
tre. I sempre em ve al cap la mateixa resposta:
perquè m’agrada explicar històries. Perquè
m’agrada enfrontar-me al meu text amb els ac-
tors, perquè m’interessa saber què els passa quan
llegeixen, què opinen de la història, què volen
aportar. I al final del procés hi ha el públic. Quan
miro una obra de teatre meva estic més pendent
de l’espectador que del que passa a l’escenari.
Veient com reacciona sé si la meva història arriba
o no, sé quan avorreix, sé quan un actor no ha
estat fi, o quan ho ha estat més que mai. Escric
teatre per al públic, senyores i senyors. I ho dic
amb el cap ben alt i amb orgull, malgrat que a
molts no els agradi. Estic farta que es consideri el
teatre comercial com una arma de destrucció
massiva. Segons la meva opinió el teatre és per-
què la gent el vegi, perquè en gaudeixi. M’ho pas-
so bé escrivint i dirigint. El nostre és un ofici deli-
ciós. Però ara la cosa està difícil i, de fet, la nostra
generació ja va néixer quan ho estava. No hem
viscut de subvencions ni de grans pressupostos.
La meva obra que ha tingut més pressupost va
ser la del T-6 (A mi no em diguis amor) i els mit-
jans que vaig tenir per fer-la ara em semblen cièn-
cia-ficció. Perquè ho són, perquè aquesta sala
Tallers ja està tancada, i aquest projecte, mort i
enterrat. I això m’omple de tristesa, perquè miro
enrere i penso que molt del que m’ha construït
com a dramaturga ja no existeix: el premi
Joaquim Bartrina de Reus que va premiar la me-
va primera obra, L’olor sota la pell, ha desapare-
gut. El Ciutat d’Alcoi que va guanyar Plastilina el
2007 no va poder celebrar-se l’any passat per

falta de pressupost. Els premis litera-
ris són bàsics per ajudar els joves
escriptors a anar endavant, a creure
en el que fan; però cada vegada n’hi
ha menys.
Em dol afegir-me al desànim gene-

ral del país, però no puc deixar de
fer-ho. La pujada de l’IVA ha fet cau-
re l’assistència al teatre a tot Espa-
nya. En quatre mesos s’han perdut
1.800.000 espectadors. Però, malgrat
tot, continuem lluitant, continuem
estrenant encara que sigui sense di-
ners, continuem vivint per al teatre,
per explicar històries. Perquè amb
aquest panorama l’única sortida és
tirar endavant i reinventar-nos. Si
volem fer una obra, moltes vegades
l’hem de fer sense diners i, quan hi

ha producció, generalment és poca. La paradoxa
és que en aquest clima de crisi estan sortint obres
que s’han fet amb molt de talent però gens de
diners i estan triomfant. Litus va començar a la
sala FlyHard i després va passar a l’Espai Lliure i
va esgotar les entrades. El mateix va passar amb
Smiley, de Guillem Clua. O amb Sé de un lugar,
d’Ivan Morales.

No hi ha diners, no, però sobren talent i ganes.
I per això no ens desanimarem, perquè som crea-
dors i volem explicar les nostres històries. La me-
va pròxima obra es diu Losers i és una comèdia.
Perquè ningú no ens traurà les ganes de riure.

mament condensa l’interès de
molts d’aquests creadors. És l’es-
pai d’un demiürg infantil aAnam-
nesis, de Ferran Dordal, una obra
visual que denuncia la política so-
bre la memòria com a cadena que
lliga les forces de la història. És es-
pai d’aïllament en el fugisser estu-
por de les obres de Xavier Bobés.
És intrínsec en la investigació so-
bre l’artifici i el que és contranatu-
ral que fa l’Agrupación Sr. Ser-
rano. Apareixen a la seva última
obra, Brickman Brando Bubble
Boom, que denuncia l’especulació
financera com a artifici que deter-
mina la història del món global i
de l’individual; centralitzen tota la
poètica deKatastrophe, una de les
obres quehaviatjatmés a l’estran-
ger, i que revela l’absència de la ca-
tàstrofe tràgica en un univers far-
cit de catàstrofes. El maquetisme
apareix també en Lidia González,
especialment quan s’emmascara
darrere de la figura de Macarena

Recuerda, en el seu This is the
story of my life, una obra sobre el
món real i emocional convertits
en una gran casa de nines, és a dir,
enunamaqueta de grans dimensi-
ons. Apareixen en la poètica de
l’elisió de David Espinosa, que ha
explorat diversos aspectes d’ab-
sència teatral: l’espai escènic sen-
se performer (Felicidad.es) o el
performer sense l’espai escènic, a

Mi gran obra (un projecte ambi-
ciós), un dels espectacles de més
èxit dels últims mesos. Apareix
també al final deDominio público,
de Roger Bernat. Així com a
Todos los grandes tienen proble-
mas de piel, de Txalo Toloza-Fer-
nández, una obra que ell mateix
defineix com un sàmpler escènic,
construït amb trossos de peces de
Sonia Gómez, Bob Dylan, Roger
Bernat, REM... Les maquetes els
proporcionen a tots una estratè-
gia de metateatralitat, una relació
d’intimitat corporal i psicològica,
un distanciament intel·lectual, i
l’oportunitat demantenir una acti-
tud irònica davant la crisi de la re-
presentació actual.
Concebuda com a mitjà per ex-

pressar l’estructura significativa
del món a través de l’espectacle,
però –sobretot– com a investiga-
ció d’una organització provisòria
que el creador imposa als ele-
ments que recull en una realitat

que se li apareix de manera caòti-
ca, i on la causalitat lineal ha per-
dut el seu valor, l’estructuranarra-
tiva i els personatges psicològica-
ment comprensibles es posen en
qüestió, i tota jerarquia en els ele-
ments de construcció artística és
abandonada, la creació visual i per-
formàtica té llarga vida assegura-
da al nostre país, si els artistes no
rebenten, esclar. |

MARTA BUCHACA

Autora i directora,
la seva última obra,
‘Litus’, va arribar
al Lliure després
d’estrenar-se a
la sala FlyHard

Molts col·lectius treballen en “escriptures
escèniques”, posant en qüestió qualsevol
jerarquia en els elements de construcció artística

Víctor Molina és
doctor en Filosofia
per la UB amb una
tesi sobre Samuel
Beckett, professor
d’Escriptura
Dramàtica i
d’Estètica a l’Institut
del Teatre i autor
del llibre ‘Escenes
de l’imaginari’
(1998). El 2002 i el
2004 va dirigir el
Festival de Teatre
Visual i de Titelles
de Barcelona

Nohi ha diners, però...

‘Litus’



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.

PERE RIERA

EDUARD MOLNER
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

Autor i director,
la seva última
obra és
‘Barcelona’,
estrenada al TNC.
Una d’anterior,
‘Desclassificats’,
estrenada a
La Villarroel, ha
donat peu a un
telefilm dirigit per
Abel Folk i Joan
Riedweg i
premiat en
festivals
internacionals

El teatre més poderós és el més evocador
d’universos que, forçosament, es construeixen
amb la participació activa de l’espectador

Tsunami

Undebat necessari

Sobre el
Pensament
ÚnicTeatral



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. |

Les institucions públiques haurien de poder
fer un teatre autènticament qüestionador,
sigui o no rendible des d’un prisma comptable
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