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Juan Carlos Olivares Lesdificultatsdelsautors joves
podenvenird’unatradicióbasada
mésenlescompanyiesqueenel text

La soledat de l’autor català

“J
ove autor teatral
català, entre vint i
molts i quaranta i
pocs, busca esperits
afins per fer front a

la soledat i compartir experiènci-
es”. Un profund sospir –fatiga,
desil·lusió, desencant– es va pro-
pagar com un globus desinflat
entre els convocats a la taula ro-
dona organitzada pel Versus Tea-
tre per celebrar amb joves autors
i directors els deu anys de la sala.
Després –un altre dia— vindria la
festa.

Ever Blanchet, gerent del Ver-
sus, tenia una idea: ¿i si pregun-
tem a la nova generació sota qui-
nes condicions artístiques els
agradaria que s’estrenessin les
seves obres, com imaginen que po-
dria ser el procés ideal de creació
d’un espectacle? Imaginem un
món millor. El 21 de novembre
passat es va topar amb la realitat.
Van exercir de conscienciosos en-
terramorts Àlex Mañas, Guillem
Clua, Marc Egea i Josep Galindo i
de crític moderador, Gerard Váz-
quez. Dos debutants (Mañas i
Egea), un (bi)premiat (Clua) i un
privilegiat (Galindo), segons ter-
cers presents.

La benintencionada proposta
de Blanchet es va marcir aviat
sota la depressió ambiental cau-
sada per les sinceres confessions
dels convocats. Cada nova frase
que entrava al redol del debat ar-
raconava la utopia, subjugada per
un espontani psicodrama: la sole-
dat de l’autor. Una carrera d’obs-
tacles de solituds. La que acompa-
nya sempre l’autor com una cosa
substancial, i altres: l’autocensu-
ra de les ambicions, la tensió del
reconeixement, que potser arriba
per despullar-se com un desig es-

Josep Galindo, autor de ‘Celebració’, va reconèixer que treballar amb un bon equip sempre és una experiència positiva ■ XAVIER BERTRAL

tèril; l’estrès del mercadeig de
l’obra, la ignorància que existeixi
un igual, l’espera de l’èxit.

Si els debutants mesuraven la
seva sinceritat, Clua va donar curs
a l’angoixa solitària del dramaturg
amb una curiosa declaració de
principis (“Jo no vull ser director
de les meves pròpies obres. M’em-
penyen cap a un camí que no vull
trepitjar. Jo només vull escriure i
viure com a dramaturg”) i la seva
oberta admiració per la fórmula
integrada de Galindo, amb el seu

teatre, els seus productors, el seu
dramaturg associat. Aquest va ac-
ceptar la sana enveja del company
sense excedir-se en gestos de sa-
tisfacció. Disfrutar dels avantat-
ges del sistema també té el seu re-
vers obscur, sense oblidar que la
bona companyia és una qüestió
d’atzar. Millor sol que mal acom-
panyat, tot i que Galindo va reco-
nèixer que en el seu cas guanyen
les experiències en positiu, i quan
hi ha sort el benefici és incompa-
rable amb una situació en soledat.

L’estat d’opinió rondava l’etern
binomi teatre=diners i, sorpre-
nentment, vam descobrir que la
majoria ignora l’existència del seu
proïsme. Un aïllacionisme que Ge-
rard Vázquez va identificar com
un problema de la professió. Par-
lava des de l’experiència personal
i els frustrats intents de crear una
associació de dramaturgs cata-
lans. Potser –va insinuar Clua—
perquè molts dels qui escriuen te-
atre no es veuen com a drama-
turgs. Un problema d’identitat?

El dramaturg Gerard
Vázquez va
identificar
l’aïllacionisme
dels autors com
un problema real

Quadern de teatre

La generació perduda
b Immersos en l’omnipresent
commemoració de la història
–gran o petita—, l’estat d’ànim
dels autors i directors reunits una
tarda al Versus Teatre és l’opinió
col·lectiva de la generació que ha
crescut amb el país que ara com-
partim. Una generació ha estat in-
suficient per ordenar amb instru-
ments efectius la promoció de la
cultura. Han passat trenta anys i
la improvisació, el caos, els horit-
zons curts i l’esforç individual,
quixotesc –per seguir recordant
efemèrides— són la pauta d’actu-
ació dominant.

Les dificultats dels autors joves
per conquerir la plaça de reconei-
xement que els correspon poden

provenir tant d’una tradició tea-
tral immediata que s’ha basat més
en la personalitat de la companyia
que en el text –el teatre de la de-
mocràcia a Catalunya és el teatre
dels col·lectius— com de la manca
d’una política pública de rastreig i
adaptació a les circumstàncies lo-
cals d’aquelles experiències que a
Europa han facilitat un relleu ge-
neracional que va més enllà de
l’èxit d’un talent individual. En
cultura, en aquest país encara es
funciona com en l’esport abans
dels Jocs Olímpics: triomfaven
aquells atletes que solament ne-
cessitaven asfalt i sabatilles per
entrenar i guanyar.

Existeixen premis consolidats,

funciona des de fa anys –i amb re-
sultats— el taller de la Sala Bec-
kett (escola de Guillem Clua), es
llancen iniciatives com el T6 (amb
tots els seus defectes), però en-
cara sorprèn que no s’apliquin
idees tan interessants com els
autors residents o convidats,
gens estrany en països cultural-
ment més sofisticats i conscien-
ciats com Gran Bretanya, Ale-
manya o França. I falta una certa
complicitat generacional –des de
tots els angles possibles— que
deixa els nous autors a mercè de
la sort. Gens estrany quan la cul-
tura s’ha tret del carrer i els seus
meeting points i s’ha refugiat en
els cenacles dels despatxos.‘A mi manera’ es pot veure encara al Versus Teatre ■ VERSUS TEATRE


