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Compte si en Jordi Casanovas us convi-
da a sopar a casa seva, perquè última-
ment tots els que organitza acaben com
el rosari de l’aurora. Si el d’Un home amb
les ulleres de pasta fa que se t’indigestin les
postres, el de Sopar amb batalla finalitza
com el seu títol indica. I es queda curt,
perquè no se salva ni l’apuntador! I és
que el dramaturg de Vilafranca és un
dels homes de teatre que pot presumir de
tenir més d’una obra simultàniament en
cartell. Estrenada el passat mes de
novembre, Sopar amb batalla estarà al
Versus fins el proper dia 12 de desembre.
La peça és una comèdia dramàtica,
negra, en paraules de l’autor, que, partint
d’un fet real, narra com una vetllada
entre amics que es desenvolupa de forma
tranquil·la pot degenerar en un escenari
bèl·lic. Així es genera una guerra civil?, es
preguntarà més d’un.

Sopar amb batalla va néixer com un
encàrrec de l’escola Eòlia a Casanovas,
que va rebre el projecte amb entusiasme,
pel fet de tractar-se d’una companyia,
Batallerus Teatre, formada per actors

“frescos” acabats de formar: Per a molts
d’ells aquesta és la seva estrena professio-
nal, per això “desborden passió, ganes de
menjar-se l’escenari i una gran complici-
tat”.

Autor d’una trentena de textos, Jordi
Casanovas, a part de tota la producció de
FlyHard, també ha participat a l’espec -
tacle Dictadura-Transició-Democràcia,
estrenat al Teatre Lliure el 2010. Ha
obtingut el Premi Ciutat de València per
Estralls, el Premi Ciutat d’Alcoi 2005
per Beckenbauer, el Premi Marquès de
Bradomin 2005 per Andorra i el Josep
Robrenyo 2002 per Les millors ocasions.
La trilogia composta per Wolfeinstein,
Tetris i City/Simcity ha rebut el Premi de
la Crítica de Barcelona a la revelació de
la temporada 2006-07, el Premi Crítica
Serra d’Or al millor text teatral de 2006
i nominacions als Premis Butaca i als
Premis Max. La Revolució ha rebut el
Premi Butaca al millor text teatral 2009.
Ara, Un home amb les ulleres de pasta i
Sopar amb batalla se sumen a la seva ja
productiva trajectòria.

orprèn constatar que, després de més de 30
anys de democràcia, després de més de 20 anys

de normalitat teatral i d’haver consolidat una xarxa
teatral considerablement densa per tot el territori, hi
hagi encara pendent alguna assignatura tan essencial
com és, per exemple, la de l’insuficient desenvolupa-
ment de la dramatúrgia en el nostre país. Dramatúrgia
entesa en la plenitud del concepte, que és, segurament,
el primer que cal explicar.

Massa sovint el concepte de dramatúrgia és reduït
a la forma que inclou només l’autor teatral i el resultat
s’assimila a l’escriptura del text tal com es coneix des
de la tragèdia grega. Dintre d’aquesta definició queden
fora de quadre gran part de les millors experiències
dramatúrgiques del teatre actual, des del més fascinant
teatre de director, a la dansa contemporània, el teatre
aliè a tot diàleg o que considera el text com un element
no determinant de la forma escènica.

Recapitulem. Dramatúrgia, en el sentit complet de
la paraula, és el procés de pensament que porta des de
la primera idea fins a l’espectacle acabat. És una poè-
tica que travessa el procés sencer de creació i s’estableix
en el diàleg ininterromput entre tots els creadors que
hi participen. El pensament dramatúrgic afecta el tre-
ball de l’autor, del director i del seu equip. Hi ha dra-
matúrgia de l’espai, la llum, el vestuari... Hi ha drama-
túrgia de l’actor. I, al capdavall, la dramatúrgia es fa
amb totes les paraules –que rarament es conserven per
escrit– que donen contingut, pes i densitat a cadascun
dels elements escènics que es presenten, als ulls del
públic, com un significant sensorialment complex.

Però, si la dramatúrgia és això, què és, aleshores, el
dramaturg? El veritable dramaturg és bàsicament un
conceptualitzador. La seva feina és generar significats
de tal manera que impregnin tots els elements escènics
en una trama compacta d’idees. Es pot situar a l’inici
del procés i acabar la seva feina conceptualitzadora
amb un text convencional. O situar-se al costat d’un
director o coreògraf i contribuir a la construcció d’un
espectacle amb o sense text. O col·laborar en la refle-
xió conceptual en diàleg amb l’escenògraf, l’il·lumina-
dor, el compositor o l’actor. El treball del dramaturg és
sempre el mateix: donar sentit al signes que seran, dalt
de l’escenari, gestos, colors, objectes, accions, sons...

És aquí, en la construcció de l’univers de sentit que
ens permet comprendre el nostre món, on hauríem
d’haver trobat les raons per afavorir la consolidació del
col·lectiu més feble de la professió escènica. La drama-

túrgia, al final del camí, és una interpretació de la rea-
litat que ens envolta: la realitat psicològica, sociològi-
ca, política, econòmica... del nostre país. Es barreja
amb totes les altres interpretacions d’aquesta mateixa
realitat que rebem al llarg del dia a través de diaris,
televisió, llibres, cinema, art, música... De la qualitat
d’aquestes interpretacions superposades depèn el nos-
tre correcte ancoratge en aquest món. Són, com diria
Georges Perec, la vida, instruccions d’ús.

Catalunya compta, efectivament, amb un col·lectiu
que ultrapassa els 150 dramaturgs de totes les edats i
condicions que escriuen textos originals, realitzen
adaptacions i intervenen en processos de creació. Són
professionals que han demostrat la seva capacitat de
generar espectacles de qualitat en teatres institucio-
nals, privats i alternatius. Són presents al llarg i a l’am-
ple del teixit teatral de la nostra societat: a escoles de
teatre, al front de teatres institucionals, en revistes, en
centres de creació, en la política, per tot arreu.

Tot i així, i a banda d’iniciatives més o menys afor-
tunades, mai no s’ha fet l’esforç real d’impulsar el dis-
curs de la dramatúrgia d’aquest país d’una forma sis-
temàtica i global. Els nostres teatres –i especialment
els nostres teatres públics– són sistemàticament subsi-
diaris del teatre fet, pensat i escrit en altres països.
Patim un injustificat complex d’inferioritat cultural
–que ens arriba d’una transició política, social i cultu-
ral que encara s’ha d’acabar– que ens priva de generar
un pensament escènic original, les nostres pròpies ins-
truccions d’ús.

És evident que aquesta és una feina de molts. En
primer lloc, dels propis dramaturgs, que haurien d’a-
costumar-se a veure’s com una part  fonamental de la
creació escènica. Però també de la professió, que hau-
ria d’entendre que el futur del nostre teatre només pot
passar pel desenvolupament de la dramatúrgia autòc-
tona. I de les institucions teatrals, que haurien de
potenciar la presència de la nostra dramatúrgia a les
sales grans dels nostres teatres. I dels estaments polí-
tics i culturals, que haurien de comprometre’s a pensar
el nostre món, el nostre futur. I del públic, que hauria
d’adonar-se que moltes de les seves millors nits tea-
trals han estat possibles gràcies al treball d’uns profes-
sionals que són –entre d’altres d’igual importància– els
dramaturgs. 

Mentre no sigui així, el nostre país patirà d’un dis-
curs fragmentari o, dit amb altres paraules, d’immadu-
resa.

Pablo Ley és dramaturg
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La dramatúrgia a Catalunya:
un discurs fragmentari
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