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Sí, hi ha garantida una pri-
mavera de dramaturgs,
després de la generació de
Jordi Galceran, Sergi Bel-
bel, Jordi Sánchez i David
Plana. Els Miró, Szpun-
berg o Rosich han aconse-
guit fer-se un lloc amb les
seves primeres produc-
cions al mercat internacio-
nal. Galceran i Belbel són,
probablement, els que més
projecció han tingut a l’es-
tranger. Belbel va triomfar
a París amb Carícies, la
primera peça que, precisa-
ment, va ser massacrada
en l’estrena a Barcelona.
Aquell va ser el seu punt
d’arrencada. A partir de
llavors, ha estat referència
per a traductors (n’hi ha
que han après el català per
poder partir de l’original, i
no del castellà que adapta
el mateix Belbel) i progra-
madors, que també han ai-
xecat obres escrites amb
anterioritat. També Galce-
ran ha aprofitat la tirada
d’El mètode Grönholm per
presentar altres textos
seus. El pas següent és do-
nar a conèixer els textos
d’altres autors. Victòria
Szpunberg (1973) reco-
neix que ha rebut invita-
cions per fer muntatges
que ha incitat Sergi Bel-
bel. Probablement l’autor
jove de més repercussió
internacional (tot i que es
mogui en cercles íntims)
és Pau Miró (1973). En
deu dies, el Centro Dramá-
tico Nacional li estrenarà
Plou a Barcelona a Ma-
drid. Aquesta peça també
s’ha traduït a altres idio-
mes, com ara el francès,
l’anglès o el polonès, i es-
tan previstes produccions
a París i Roma aquest any.
També Singapur té en
dansa una edició en italià. I
Somriures d’elefant, a
l’eslovac. A Catalunya,
Miró prepara la represen-
tació de Búfals, una peça
de petit format que va
obrir la darrera edició del
festival de Temporada Al-
ta. L’obra és la primera
d’una trilogia (Búfals,
Lleons i Elefants) que ana-
litza els comportaments
humans a partir dels caràc-
ters dels animals. Miró re-
coneix que ha tingut mol-
tes oportunitats i que
aquestes «n’han generat
de noves». El risc, però, és
creixent. Miró, com

Szpunberg, apunta que te-
nir un estil demana temps i
que s’ha de tenir paciència
i donar possibilitats d’er-
ror als nous autors.

Guillem Clua (1973) té
una carrera als Estats
Units arran de La pell en
flames, un text que també
es va estrenar el 2005 al
Villarroel. El muntatge no
va funcionar i ha compor-
tat que s’aïlli l’autor a Ca-
talunya. Té tirada, però als
Estats Units. Szpunberg
afirma que en vista de la
dificultat d’estrenar un
primer text hi ha el repte de
sortir del primer error. En
un món tan petit, sovint es
fa insuperable. Aquest
2008 ha estat un bon any
per a l’autora que va estre-
nar La màquina de parlar
a la Sala Beckett l’any an-
terior. Per una rocambo-
lesca carambola, ha acabat
muntant una producció en
una sala alternativa italia-
na. Szpunberg va muntar
una lectura dramatitzada
doble amb un text de Juan
Mayorga i aquest text seu.
Davide Carnevali, un estu-
diant italià que preparava
una tesi sobre el dramaturg
madrileny, va anar a la
Beckett i en sentir La mà-
quina... («presentada sen-
se cap pretensió») va deci-
dir traduir-la, editar-la i,
posteriorment, promoure
la representació a Roma.
Ara ja tenen emparaulats
nous projectes.

El treball de Marc Ro-
sich (1973) és ingent. Per
una banda, és un dramaturg
habitual de Calixto Bieito,
amb qui ha adaptat al teatre
Plataforma, de Houelle-
beqc, i Tirant lo Blanc, de
Joanot Martorell. Per l’al-
tra, no ha abandonat l’es-
criptura pròpia: Party line i
N&N, per exemple. Final-
ment, ha rebut l’encàrrec
per al llibret d’una òpera
que s’estrenarà a Alema-
nya, després de l’èxit de La
Cuzzoni, amb partitura
d’Agustí Charles, que ja
van estrenar fa tot just un
any. Rosich admet que si
textos d’autors com ara
Carles Batlle es poden veu-
re sovint a Alemanya, ells
encara s’ho prenen amb
una certa incredulitat.

Jordi Casanovas (1978)
és un dels autors que més
presència han guanyat, grà-
cies a l’apadrinament artís-

tic de Javier Daulte i Salva-
dor Sunyer. Ell treballa
amb una companyia amb
qui refà els textos durant
l’assaig i això fa que des-
carti escriure convencio-
nalment. Amb la Cia Fly-
hard plantegen tenir tres
peces en repertori (City
Simcity, La ruïna i La revo-
lució) i oferir-les en català i
castellà, a Catalunya i a
l’Estat espanyol, on sembla
que el circuit «està menys
encarcarat».

«El treball de formiga no
és mediàtic», es lamenta
Toni Casares, director ar-
tístic de la Sala Beckett: Al-
bert Mestres acaba d’estre-
nar a París; Jordi Coca, a

Anglaterra; s’acaba de pu-
blicar un volum de teatre
contemporani català a No-
va York. Pau Miró ha rebut
un premi de la crítica a Ità-
lia. El director de la Beckett
diu que «s’ha avançat molt
en qualitat i presència dels
autors autòctons a Barcelo-
na i ara toca abocar-se a la
projecció internacional».

Un estil propi
Tot i que els entrevistats es
reconeixen membres
d’una mateixa generació
(que ratllen les tres dèca-
des de vida), cadascú de-
mana el seu espai i el seu
públic. Szpunberg s’ex-
clama que hi hagi tanta

gent interessada a escriure
teatre («hi ha més perso-
nes que volen ser drama-
turgs que espectadors»).
Casanovas entén que avui
hi ha més possibilitats de
portar un text d’autoria ca-
talana a escena que fa uns
anys; «cadascú té el seu
públic, però». De fet, una
de les obsessions de Pau
Miró és poder «consolidar
la veu, que la trajectòria
mantingui un segell». Els
cicles de la Sala Beckett i
del Versus el 2007, que
van promocionar la jove
autoria, van posar al des-
cobert un ingent planter
d’autors que apunten
amunt sense complexos.

El teatre català es fa un lloc al món
La bona salut de l’autoria autòctona contemporània en la cartellera teatral té ressò a l’exterior, tot i que encara falti agilitat

● Els dramaturgs Jordi Galceran i Sergi
Belbel recordaven fa unes setmanes a la
seu de la Societat General d’Autors i Edi-
tors (SGAE) de Barcelona que la primera

● La Sala Beckett i l’Insti-
tut Ramon Llull presenta-
ran pròximament un pro-
grama de difusió electrò-
nica de textos catalans tra-
duïts a l’anglès i altres
llengües. Aquest serà un
primer pas per normalitzar
la presència de l’autoria
catalana a l’exterior. Fins
ara la presència a les carte-
lleres estrangeres l’han
aconseguit els autors, per-
sonalment. Fa unes setma-
nes Galceran i Belbel, no
hi ha una competència mal
entesa entre aquests au-
tors. Alguns exemples?
Sovint, abans de donar una
obra per acabada, es pas-
sen els textos i es revisen
generosament. També se
cedeixen els agents entre
ells. Galceran reconeix
que va ser a través del re-
presentant de Guillem
Clua als Estats Units que
va trobar el contacte per
aventurar la possible pro-
ducció d’El mètode Grön-
holm a Broadway.

Casares lamenta que les
institucions encara deixen
desemparats el autors, a
diferència d’altres països.
A Alemanya, els editors, a
més de traduir les obres,
els porten a promotors per-
què procurin fer produc-
cions. La Sala Beckett, hu-
milment (tot i que té un
ambiciós projecte d’inter-
nalització de l’autoria ca-
talana i de punt d’arribada
a Catalunya de l’autoria
europea contemporània,
des de fa un parell d’anys),
procura promocionar l’au-
toria amb lectures drama-
titzades puntuals. Aquest
curs s’han llegit Miró, Cu-
nillé i Casanovas a Itàlia,
fa un mes hi va haver ses-
sió a Praga i ja hi ha previs-
tes estades al Mousson
d’Été i al Quebec. L’autor i
director Manuel Dueso re-
corda, però, que sovint
aquestes lectures tenen
poc recorregut. Hi ha ex-
cepcions. Com quan el
Piccolo de Milà va repre-
sentar Plou a Barcelona,
de Pau Miró, gràcies a una
lectura a Nàpols.

JORDI BORDES / Barcelona

Un assaig de Plou a Barcelona, de Pau Miró, que el CDN estrena aquest mes. / A. NEVADO

vegada que els van estrenar Pirineus
amunt, els van identificar com a autors es-
panyols. La segona, però, ja van identifi-
car-los com a dramaturgs catalans.
Aquest prestigi que s’han guanyat els au-

tors sense gaires ajudes de l’administració
catalana va creixent a mesura que s’hi afe-
geixen nous valors. Aquella generació
que El Punt ja va pronosticar al febrer del
2005 no ha fet més que fer eclosió tant a la

cartellera barcelonina més comercial com
a Europa i Amèrica. La falta d’un meca-
nisme públic eficaç per visualitzar l’em-
penta de la dramatúrgia catalana se su-
pleix amb la camaraderia entre els autors.

La Sala Beckett
prepara un web
d’obres
catalanes
traduïdes


