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CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’ESCRIPTURA TEATRAL ACTUAL 

 
 El nou context, derivat de la mort de Franco i de la transició política cap a un règim 

democràtic, porta importants canvis en el desenvolupament de l’activitat cultural Des dels 
recents governs autonòmics, però també des de les diputacions i consells insulars, o des dels 
ajuntaments democràtics, s’impulsen noves polítiques destinades a la creació d’institucions o 
organismes encarregats de la producció i de l’exhibició teatrals, ajudes o subvencions al 
teatre privat i la creació o impuls de circuits teatrals, fires i mostres de teatre. Aquest 
panorama es completa amb les polítiques a escala estatal del Ministeri de Cultura. Tot aquest 
nou context ha estat denominat la institucionalització del teatre. 

A partir de 1975 i durant aproximadament deu anys la feina i la funció de l’autor teatral 
es van diluir en la construcció espectacular col·lectiva. Els protagonistes eren ara els 
directors, l’expressió corporal i la imatge. Un teatre que altera el concepte tradicional d’espai 
teatral i de la separació entre actors i públic, amb la qual cosa es donarà lloc a un conreu del 
denominat teatre de carrer, destinat a espai no específicament teatral, amb un fort component 
visual, musical i de participació dels espectadors. En aquest context, grups com Els Joglars, 
que havien iniciat la seua trajectòria el 1962 es consolidaven i, alhora, altres agrupacions 
s’organitzaven com Els Comediants, que va nàixer l’any 1972, i Dagoll-Dagom, l’any 1974. 
Una mica més tard es van fundar altres companyies com La Cubana i La Fura dels Baus, la 
part més innovadora del teatre de grup. 

El desenvolupament del teatre al País Valencià ha estat relacionat de manera molt 
directa amb la intervenció dels germans Rodolf Sirera i Josep Lluís Sirera. Els germans 
juntament amb Juli Leal, entre altres, van intervenir directament en el Manifest del Teatre 
Valencià que  va publicar el diari Levante el 5 de febrer de 1974. S’hi reivindicava la necessitat 
d’un teatre actual, que tinguera present la lectura històrica de la tradició, la incorporació 
d’autors clàssics i contemporanis universals, la normalització del llenguatge, i l’obtenció d’un 
suport econòmic i social ampli. 

El teatre de Rodolf Sirera s’ha caracteritzat per una estructura molt formal, i per la 
incorporació d’elements i recursos expressius provinents d’altres mitjans de comunicació i 
d’altres tradicions teatrals. En són exemples L’assassinat del doctor Moraleda (1978), El brunzir 
de les abelles (1976), El còlera dels déus (1979). Per damunt de tot, Sirera ha demostrat un interés 
constant per la reflexió sobre el teatre, com en El verí del teatre. 

 Cal anomenar un altre dramaturg valencià destacat és Manuel Molins. Des de 1978 va 
començar a publicar algunes de les obres que havia escrit al grup de teatre independent 
Teatre Club 49, com Dansa del vetlatori (1978) i Quatre històries d’amor per a la reina Germana 
(1981), que formen part d’un conjunt de set obres destinades a reflexionar sobre la història 
dels valencians.  

Cap a la fi dels huitanta, però, aquest estat de coses va començar a canviar. La paraula es 
revaloritza com un element clau de la representació teatral. Ara bé, la producció d’aquests 
nous autors ja no tindrà res a veure amb la producció dels anys anteriors. S’imposen nous 
models com Samuel Beckett, Harold Pinter o David Mamet. En l’escena catalana aquesta 
renovació del teatre de text ha estat protagonitzada en bona part per l’evolució de Benet i 
Jornet. La seua obra té el mèrit d’haver sabut connectar amb les noves formes d’escriptura, i 
això fins al punt d’esdevenir pràcticament l’únic punt de referència autòcton per als nous 
dramaturgs més jóvens. 

Aquesta recuperació del dramaturg està marcada per l’emergència d’un nou tipus 
d’autor teatral. Es tracta d’un autor que s’implica plenament en el procés creatiu de 



l’espectacle, sovint desdoblant-se en intèrpret o en director. Ja no és l’escriptor que elabora 
un text literari que després, i al seu marge, serà concretat per un escenificador, sinó l’autor 
dramàtic que s’implica en tot el procés de producció. Constatem autors com Sergi Belbel o 
Lluís –Anton Baulenas, o aquells que escriuen, interpreten i dirigixen els seus espectacles 
com Carles Alberola, que al costat de Toni Benavent, va fundar la companyia Albena Teatre, 
amb la qual ha muntat les seues pròpies obres. Entre la seua producció, fonamentalment de 
caràcter humorístic, destaquen Besos (1999), Mandíbula afilada (2001) i, en col·laboració amb 
Robert García, Spot (2003), o la més recent Que tinguem sort!  

De tots aquests autors nous, l’exemple més significatiu és Sergi Belbel, en aquests 
moments l’autor català i hispànic més representat a Europa. Des de les seues primeres obres 
amb influències de Samuel Beckett, Belbel ha progressat envers la producció més realista de 
la nostra societat, especialment de la violència oculta en les nostres actituds i en les nostres 
accions quotidianes. Entre les seues obres cal destacar Tàlem (1990), Després de la pluja (1992) i 
La sang (1998). La seua importància com a autor teatral s’atribuix a la tria d’arguments 
quotidians amb una combinació de dramatisme i humorisme, i a l’agilitat dels seus diàlegs. 

Lluïsa Cunillé representa una de les veus més personals de tota la nova dramatúrgia 
catalana. El seu és un teatre d’investigació: suspén les referències de situació i renuncia a un 
diàleg que faça progressar l’acció. De fet, les trames de Cunillé són pràcticament irrellevants i 
els conflictes altament ambigus. Cunillé situa el conflicte més en l’espectador que no en la 
faula. 

Un dels fenòmens que més ha contribuït a difondre el teatre català ha estat la capacitat 
d’adaptació a espectacles diversos, propis de la cultura d’una societat postindustrial. Autors 
com Belbel, Benet i Jornet o Sirera, han escrit també musicals, guions per a les sèries de 
televisió o comèdies, un gènere que per la capacitat que té de barrejar registres i estils, s’ha 
revelat cada vegada més apte per a transmetre els plantejaments i els dubtes de la nostra 
época. 


