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Generalitat a
l’artista i carta
cívica perquè es
faci ladevolució

L’horadelsbarbamecs
La cartellera teatral es rejoveneix amb un seguit d’obres pensades des d’aquí,
cosa que ha fet que molts ja parlin d’una edat d’or de la dramatúrgia catalana

Andreu Gomila
BARCELONA

“Estem vivint un moment
únic pel que fa al teatre i a
la dramatúrgia textual a Ca-
talunya”. Ho diu Toni Casa-
res, director escènic i de la
Sala Beckett, l’espai que
s’ha tirat a la piscina i ha de-
dicat aquesta temporada,
única i exclusivament, als
autors del país. La seva afir-
mació, no obstant això, no
va pel mal camí, i no està
feta debades: la cartellera
barcelonina presenta d’uns

mesos ençà moltes obres
escrites per autors joves del
país, cosa que, segons co-
menta Casares, feia molt de
temps que no passava. Si és
que havia passat mai. Els úl-
tims muntatges estrenats
són Folie en famille, de Ri-
card Gázquez (Sala Bec-
kett), Temps real, d’Albert
Mestres (TNC), que va
tocar fi diumenge passat, i
La millor nit de la teva
vida, de Jordi Silva, que
ahir a la nit va fer la premi-
ère al Versus Teatre. D’aquí
a una setmana tindrem

Mercè Sarrias a la Sala Ta-
llers, amb En defensa dels
mosquits albins.

Tots ells preveuen o ja
han tingut un èxit de públic
important. Diumenge pas-
sat, per exemple, la Sala Ta-
llers del TNC era plena de
gent disposada a contem-
plar l’exitós (segons la críti-
ca, almenys) espectacle de-
constructiu de Mestres, un
veterà ja de l’escena alter-
nativa, que ha aconseguit
connectar amb els joves de-
lerosos d’experiències dra-
màtiques arriscades. El seu

Temps real, essència de la
violència en què desemboca
la rutina de la vida quotidi-
ana, és el muntatge més ex-
perimental de tots. A l’altre
cantó hi tenim la comèdia
de Silva. I, enmig, l’obra de
Gázquez.

“Maduresa artística”
Ever Blanchet, director del
Versus, va més enllà fins i
tot que Casares i assegura
que se sent eufòric. “Estem
vivint un quinquenni d’evi-
dent evolució quantitativa
(tenim més públic) i quali-

tativa: les propostes escèni-
ques que hi ha a Barcelona
actualment no les trobem
enlloc”, afirma, destacant
l’èxit, per exemple, de Jordi
Galceran a Europa i l’Amè-
rica Llatina. El seu El mèto-
de Grönholm, encara al Po-
liorama, va sortir precisa-
ment del T6, el programa
engegat pel TNC que està
vivint la quarta temporada.
Ara ha començat una nova
etapa: s’estén més enllà de
l’escenari oficial de les Glò-
ries cap a les sales alterna-
tives, i compta, a més, amb

la col·laboració de la Funda-
ció Autor de la SGAE.

Dintre de tota aquesta
xarxa de complicitats, la
Beckett té, segons la majo-
ria, un rol fonamental, tot i
que Casares, humil, li treu
ferro. Blanchet resumeix
l’itinerari de tot plegat: en
primer lloc, tenim l’activitat
pedagògica de l’obrador de
la sala de Gràcia, els alum-
nes del qual acaben molts
cops al T6 i donen un teixit
molt ric a la dramatúrgia
catalana. “La suma de tot
això crea una activitat molt

Mercè Montalà interpreta el paper de Sílvia a ‘La millor nit de la teva vida’, de Jordi Silva, que es va estrenar ahir a la nit al Versus Teatre ■ CRISTINA CALDERER
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Norase’n
vaentren

La Sala Muntaner estrena
avui una lectura de
‘Casa de nines’, d’Ibsen

Teresa Bruna
BARCELONA

Amb el mèrit afegit de des-
afiar la Renfe, la Nora, pro-
tagonista de Casa de nines,
d’Henrik Ibsen, no tanca la
porta amb violència per em-
prendre una nova vida: puja
al tren. És la versió de Jordi
Pons, director d’aquest
clàssic de l’autor noruec re-
ferent de la lluita feminista,
que arriba avui, vigília del
Dia de la Dona, a la Sala
Muntaner.

És una producció de
Fènix Teatre i el Teatre Prin-
cipal d’Arenys. La interpre-
ta la companyia Fènix Tea-
tre, totalment professiona-
litzada, amb Gemma
Sangerman i Jordi Puig Kai
en els primers papers.

Descol·locar els clàssics
Jordi Pons, amb més de 20
anys al capdavant del Fènix
Teatre, ha pres la determi-
nació d’aportar la seva visió
personal als grans clàssics de
l’escena, prioritzant els més
populars. “Quan una obra
agafa força, la gent la fa seva
i es manté viva, vol dir que és
vigent. Jo la filtro, la porto al
ritme d’ara però hi deixo l’es-
sència”,diu.LasevaNoraco-
mença quan acaba l’obra. Ja

ha marxat de casa i és a l’es-
tació, amb la maleta. Seu en
unbanci livénenelsrecords.
Llavors, la història passa en
flash-back respectant l’ordre
cronològic. “He descol·locat
l’obra d’Ibsen per acostar-lo
al públic. Sóc fidel al fons,
però no a la forma”.

Gemma Sangerman ex-
plica el seu personatge: “Pri-
mer, Nora recorda els temps
feliços, fins al moment que
es trenca la relació. Llavors,
els altres personatges van
apareixent com fantasmes i
ella es va retrobant amb els
problemes. En l’aspecte tèc-
nic hi ha una il·luminació di-
ferent que senyala quan és
a l’estació (present) i quan
són a casa (record). També
es repeteixen paraules en
diferent temps verbal.

Acord d’intercanvi
El Fènix és a la Muntaner
arrand’unacol·laboracióque
han emprès amb la sala.
“L’agenda dels teatres de ve-
gades no permet més de tres
dies de posada a punt d’una
obra. Nosaltres els deixem el
nostre teatre per assajar
sense presses, provar amb
públic i, a canvi, un cop a
l’any els portem una creació
nostra”, diu Jordi Puig Kai.
S’hi estaran tot un mes. ■

Gemma Sangerman i Jordi Puig, ‘Kai’, en una escena de
‘Nora’, a cavall entre l’estació i la casa de nines ■ FÈNIX TEATRE

1. Albert i Santamaria, actors de ‘Temps
real’, d’Albert Mestres ■ DAVID RUANO 2. Jordi
Galceran, autor d’‘El mètode Grönholm’ ■
CRISTINA CALDERER 3. Pau Miró, autor de ‘Bales
i ombres’ ■ MIQUEL ANGLARILL 4. Mercè
Sarrias, autora d’‘En defensa dels mosquits
albins’ ■ TONI ALBIR / EFE 5. Albert Espinosa,
autor d’‘El gran secret’ ■ PERE VIRGILI

intensa”, assegura.
“Als anys 80 hi va haver

una sèrie de sales alternati-
ves que van apostar per una
línia que el teatre instituci-
onal i el comercial han aca-
bat adoptant”, indica Casa-
res. El cap visible de la Sala
Beckett justifica la progra-
mació exclusivament cata-
lana del teatre per enguany
dient que volien “trencar
un tòpic” i demostrar “el ni-
vell de maduresa artística
dels nostres creadors”.

El bon moment coinci-
deix amb un cert “retroba-
ment” entre l’autor i el mun-
tatge. “Els autors ja no con-
ceben la seva feina si no és
participant en l’espectacle”,
indica Casares. En paraules
de Sergi Belbel, el director
artístic del TNC, han fet tor-
nar “els autors no només a
l’escriptura, sinó també a la
realitat escènica”.

I de què parlen tots a-
quests nous autors? Casa-
res diu que segueixen un
cert fil argumental, amb la
família i la violència com a
eixos centrals, cosa que els

porta a decantar-se pel tea-
tre “sociològic”.

L’esclat actual també es
deu a la feina de formigueta
duta a terme per alguns au-
tors. Albert Espinosa, Gui-
llem Clua, Galceran o Pau
Miró en són alguns exem-
ples. Del darrer, que té
només 33 anys, cal desta-
car-ne l’excel·lent Plou a
Barcelona, estrenada el
2004 a la Beckett. L’any
passat va fer el salt al Lliure
amb Bales i ombres. El
també molt jove Jordi Silva,
de 34 anys, ja ha viscut en
primera persona què és un
èxit, amb el muntatge Ja en
tinc 30!, que encara volta.

I què passa amb els clàs-
sics del segle XX del país?
Casares pensa que seria un
error fer les coses perquè
sí. “Crec en les complici-
tats, no en les coses fetes
perquè toca”, manifesta.
Salvador Espriu, Joan
Brossa o Joan Oliver serien
cosa del TNC i del Lliure,
els escenaris amb prou mit-
jans per muntar com cal els
nostres clàssics. ■
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Estrena
Silva: “Ara ens
hem obert, fins i
tot a la comèdia”

“Jo, que fa poc que hi sóc,
em trobo un panorama
molt millor del que m’espe-
rava”, diu Jordi Silva, que
va estrenar ahir al Versus
Teatre La millor nit de la
teva vida. El seu diagnòstic
és transparent: “Temps en-
rere, els autors catalans
quedàvem reduïts a un cert
tipus de text, més experi-
mental, però ara ens hem
obert, fins i tot a la comè-
dia”. Silva creu que “el pú-
blic té ganes de veure coses
d’aquí, i, si els referents són
propers, la cosa es multipli-
ca”. Ell aposta per un teatre
més lleuger, i agraeix a Es-
pinosa o Galceran que li
hagin llaurat el camí.

DAVID RUANO


