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E
ls autors teatrals
catalans han fet el
salt. Teatres de
tot el món, des de
Moscou a Califòr-
nia i des de Xan-

gai a Buenos Aires, representen
les seves obres. No és que no ha-
gués passat mai abans, ja que Àn-
gel Guimerà ja va aconseguir un
èxit internacional ressonant a fi-
nals del segle XIX i principis del
XX amb obres com Mar i Cel i,
sobretot,Terra baixa, que va arri-
bar a Broadway i a la pantalla
gran en diverses versions, una
per Leni Riefenstahl. Menys
lluny en el temps que Guimerà,
els últims anys autors com Sergi
Belbel i Jordi Galceran havien
tornat a portar el teatre català pel
món amb obres com Després de
la pluja oElmètodeGrönholm. Pe-
rò en aquests moments el nom-
bre de dramaturgs catalans que
travessen fronteres és espectacu-
lar, i es fa bona l’afirmació de di-
rectors de teatres i festivals que
la dramatúrgia catalana viu elmi-
llor moment de la seva història i
ha aconseguit creat una marca.
Autors com Pau Miró, Josep

Maria Miró, Esteve Soler, Gui-
llem Clua, Lluïsa Cunillé i sens
dubte el mateix Jordi Galceran
–ara amb El crèdit a més d’El mè-
tode,Cancún oBurundanga–, ocu-
pen la cartellera de mig món. A
Galceran, un fenomen difícil-
ment repetible, li acaben d’estre-
nar El crèdit a Buenos Aires i El
mètode Grönholm a Xangai. I està
tornant a intentar muntar-lo a
Broadway, l’únic mercat que se li
ha resistit fins ara. A JosepMaria
Miró li han muntat aquest any El
principi d’Arquimedes a Mèxic
DF, Buenos Aires –on està nomi-
nat a set premis de la crítica– o
Sant Petersburg. Els jugadors de
Pau Miró continuen voltant pels
teatres italians. La pell en flames
de Guillem Clua ha anat dels Es-
tats Units a Grècia i el seu Smiley
aXile iMèxic. I la trilogiaEn con-
tra d’Esteve Soler –Contra el pro-
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Teatrecatalà, teatreglobal
Mai abans la dramatúrgia catalana havia tingut tanta repercussiómundial
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grés, Contra la democràcia i Con-
tra l’amor– arrasa pel centre i
l’est d’Europa. Fins i tot un autor
menys conegut com Alberto Ra-
mos ha vist muntada Los últimos
días deClarkKent –que aBarcelo-
na va representar-se a la petita sa-
la FlyHard– al teatreHelénico de
Mèxic.
Sergi Belbel, a qui encara que

ara no té temps per escriure li
continuen representant obres fo-
ra –Elsa Schneider ara és a Bue-
nos Aires–, és rotund: “Mai no hi
havia hagut ni tant interès pel tea-
tre que fem aquí ni tanta reper-
cussió fora. Fa uns anys hauria es-
tat increïble que Pau Miró estre-
nés amb trenta anys i escaig al
Piccolo de Milà. O la repercussió
d’El principi d’Arquimedes. O El
mètode Grönholm, tot un feno-
men”. Per Galceran, “des de fa
cinc o sis anys els autors catalans
han començat a escriure de totes
les maneres possibles, també per

al gran públic, teatre comercial,
exportable”. En aquest sentit su-
bratlla que obres com El principi
d’Arquimedes –que tracta sobre
les pors de la societat actual a par-
tir de la polèmica que se suscita
pel petó d’un monitor de natació
a un nen amb por de nedar– te-
nen una ideologia clara sobre el
que passa almónperò estan escri-
tes pensant en el públic, en
aquest cas amb intriga. “I a poc a
poc el teatre català comença a te-
nir marca al món. Jo emmoc per
tot arreu i fora sóc l’autor català,
no l’autor espanyol”. Pau Miró
constata que “s’ha normalitzat la
presència del teatre català fora:
ja no és cap raresa, miren què fa
la dramatúrgia catalana, ha gua-
nyat prestigi”.
Però com s’ha creat el feno-

men?Tots coincideixen en diver-
sos factors clau. La sala Beckett i
la seva voluntat de ser la casa
dels dramaturgs, amb els seus
cursos, lectures i representaci-
ons; el projecte T6 del TeatreNa-
cional per als autors catalans ac-
tuals; l’aposta de La Villarroel, el
festival Temporada Alta, les sales
alternatives... Per Galceran, que

el director del TNC fos un autor
–Belbel– va ser clau. En resum,
els autors han pogut estrenar,
que és l’única manera d’apren-
dre, diu Belbel, que afegeix a tot
això que la generació d’autors jo-
ves ha pogut veure molt bon tea-
tre internacional. PauMiró apun-
ta també la importància de l’Insti-
tut Ramon Llull difonent els tex-
tos d’autors catalans. I Josep

MariaMiró no vol oblidar la gran
feina de Benet i Jornet, que, re-
corda, va fer la travessia del de-
sert quan no existia això de la dra-
matúrgia catalana i va crear un
model de llengua de carrer i de
configuració teatral.
Tot plegat ha originat una dra-

matúrgia rica i diversa en la qual
Galceran veu un nexe: “No són
experiments excessivament este-

ticistes, miren al seu voltant, que
és el que ha de fer el teatre, per-
què això el fa universal. Tenen vo-
luntat de parlar de la realitat”.
Però, malgrat que el moment

és bo, tots hi veuen riscos. La cri-
si és dura, però creuen que els te-
atres públics han d’apostar més.
Per Clua, no pot ser que se’ls es-
treni fora i aquí les seves obres
no trobin forat. Josep Maria Mi-

ró rebla que si han estat capaços
d’atreure públic i trencar fronte-
res aquí haurien de confiar més a
produir-los i no haurien d’estar
aixecant sempre projectes del
no-res. Apunta que el teatre low
cost, sense gairebé res, està bé si
la dramatúrgia així ho exigeix, pe-
rò no és al que han d’aspirar sem-
pre: han de poder oferir qualitat i
emmirallar-se en elsmodels euro-
peusmés sòlids. Esteve Soler con-
clou que “si els teatres institucio-
nals nomantenen la flama, es pot
apagar, tot i que es pot ser opti-
mistes, perquè es comença a de-
mostrar que la dramatúrgia cata-
lana pot sobreviure fins i tot al
marge dels teatres catalans”.c
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Per Galceran, autor
d’un fenomen com
‘El mètode Grönholm’,
els autors catalans
han creat marca
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