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El Sindicat de Directors
premia Alfonso Cuarón
El mexicà Alfonso Cuarón ha guanyat el pre-
mi al millor director del Sindicat de Directors
(DGA) de Hollywood per Gravity. Cuarón s’ha
convertit en el primer cineasta hispà que
s’emporta aquest guardó. Els premis del Sin-
dicat de Directors estan considerats un ba-
ròmetre per saber qui s’endurà l’Oscar.

Josep Torrent s’emporta
el guardó de Tiana Negra
La novel·la La sang és més dolça que la mel,
de l’empordanès Josep Torrent, ha guanyat el
premi Memorial Agustí Vehí, el principal
guardó del certamen Tiana Negra. El text
s’ambienta a Figueres i Cadaqués i explica un
intent de robatori al museu Dalí per una ban-
da d’albanokosovars.

otagonista

jecte que consisteix a escoltar les
peticions dels clients i després com-
pondre un tema que n’expressi les
emocions. “Faig moltes preguntes
sobre el destinatari i observo la ma-
nera de parlar del client, ja que el
més difícil és encertar el to i la ma-
nera de comunicar el missatge”, ad-
met Serra. Amb totes les anotacions
a la butxaca, elabora la lletra i la mú-
sica en paral·lel, seguint les indica-
cions del client i procurant imitar-
ne la manera d’expressar-se.

La creativitat té barra lliure en la
seva feina, que li requereix inventar
cada setmana. “És una tasca agraï-
da, perquè no he de buscar la inspi-
ració, sinó que me la regalen”, reco-
neix. Bona part de les cançons tenen
un efecte demolidor. Quan toquen
en directe, els músics han d’esfor-
çar-se per aguantar les emocions
perquè, segons Serra, “el destinata-
ri sol reaccionar amb llàgrimes de
felicitat que s’encomanen”.e

Llum d’alerta a la Sala Beckett
drama. El conflicte amb el propie-
tari del local d’Alegre de Dalt –tem-
poralment pacificat– i la projecció
de la sala i les seves activitats ani-
men la direcció a somiar en una no-
va seu al Poblenou. Un canvi a mi-
llor. El 2011 es presenta el projec-
te arquitectònic. Enmig de la crisi.
Enmig dels primers símptomes de
cansament.

La Beckett està lluny de trair els
seus principis fundacionals, però és
evident que ja no és a la primera fi-
la de la resistència d’un teatre que
concep la creació com un horitzó de

ruptura (definició manllevada de
Juan Mayorga). És com un caporal
a finals de la Primera Guerra Mun-
dial, ferit, fatigat, enfangat. Ja no se
sent tan fort com al principi del con-
flicte, ni segur del seu compromís i
del seu deure. Ha perdut tensió, dis-
ciplina i vigilància per defensar la
seva posició. Li queden poques ba-
les, el ranxo escasseja i les botes
s’han trencat. La moral, baixa. La
prioritat és sobreviure, esperar que
acabi la guerra.

Les últimes estrenes d’aquesta
temporada reforcen la idea que hi
ha un accelerat procés de desperso-

nalització de la sala, associada a
la fatiga. Se succeeixen els mun-
tatges que podrien estar també a
La Villarroel o la FlyHard. Co-
mèdies generacionals correctes.
En un paisatge teatral complex
–com hauria de ser el de Barce-
lona– cada teatre té el seu nínxol
i uns pocs una responsabilitat
cultural afegida. És aquesta èti-
ca, marcada pels seus fundadors,
la que sembla que està dissipant-
se de la Beckett. Potser tan sols
és un defalliment momentani,
una distorsió passatgera. S’ha de
retrocedir fins a George Kaplan,
dirigida pel mateix Casares, per
recuperar (actualitzat) el que va
quedar escrit amb el seu mani-
fest fundacional. Lluny s’han
quedat ambicions passades com
la Tardor Pinter, L’acció té lloc a
Barcelona, L’alternativa dels 70
i 2007: un any de teatre català
contemporani.

Potser és tan sols un excés
d’alarma per a un projecte especi-
alment estimat i necessari per a
aquesta ciutat. Pot ser que a la re-
botiga es continuï treballant per
ampliar una nòmina d’autors i di-
rectors imprescindibles per en-
tendre el teatre català dels últims
trenta anys. Des de Josep Maria
Benet i Jornet fins a Josep Ma-
ria Miró, però a l’escenari treu el
cap el cansament i el perill de dei-
xar de ser el que es va ser i el que
s’hauria de ser en el futur.e

La sala dóna mostres de fatiga amb una programació descafeïnada

La nova seu de la Sala Beckett al Poblenou, quan encara estava en reformes. CRISTINA CALDERER

01. L’empresa
Tuprotagonista
treballa amb un
programari per
elaborar les
novel·les. F. MELCION

02. Toca-li la
Fibra transmet
missatges
especials
amb cançons.
ADRIÀ PUJOL

Anàlisi teatral

JUAN CARLOS OLIVARES

Tot canvia i evoluciona.
No sempre com ens
agradaria o hauríem
imaginat. Fa tan sols
cinc anys celebràvem

dues dècades de la Sala Beckett. Un
projecte que precisament neix com
a resposta a la decepció, diagnosti-
cada per José Sanchis Sinisterra en
el segon manifest del Teatro Fron-
terizo del 1987. Una escola d’autors
i un espai estable per a la represen-
tació del seu programa dramàtic
eren les armes per contrarestar un
teatre acomodat, l’únic objectiu del
qual era agradar a tots els públics:
“Que acontenti tots els estómacs,
però que no molesti ningú”. La Sa-
la Beckett es va convertir així –se-
gons el seu text fundacional– en una
“operació dura, radical, rigorosa per
al quefer artístic menys complaent,
menys condescendent amb les
sol·licituds de la indústria cultural,
amb els reclams del mercat”.

Sinisterra deixa la direcció de la
Beckett el 1997 i el seu projecte és
assumit i ampliat per Toni Casares:
Obrador Internacional de Drama-
túrgia, Obrador d’Estiu, Catalan-

Orígens
La Sala Beckett va néixer
amb l’objectiu de contrarestar
un teatre acomodat


