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Introducció 

Motivació 

Sempre m’ha apassionat el teatre. Ja de petit aprofitava qualsevol ocasió per fer el pallasso 

amb la família o entre amics. L’estiu del 2000 vaig començar un curs de teatre al Teatre La 

Unió, a Sant Cugat del Vallès. Des de llavors, d’una manera o altra, el teatre m’ha 

acompanyat. Recordo que quan tenia setze anys, amb la llibertat que m’oferia la proximitat 

a la majoria d’edat, vaig començar a baixar a Barcelona amb regularitat. El motiu: anar al 

teatre. De mica en mica vaig anar familiaritzant-me amb la cartellera barcelonina, trepitjant 

quasi bé setmanalment alguna de les sales de la capital: Teatre Nacional, Lliure de Montjuïc, 

Sala Muntaner, Teatre Tantarantana, Teatreneu. A la vegada, aprofitava la programació 

eclèctica de l’espai on em formava com a actor per conèixer propostes alternatives al circuit 

més comercial. Quan tenia l’oportunitat, m’acostava al Teatre Auditori, on es representaven 

els èxits de la temporada barcelonina. Aquesta dèria per veure teatre m’acompanya encara 

avui.  

Doncs bé, una d’aquelles escapades em va portar, de casualitat, a La Villarroel. 

Havia comprat dues entrades per a un espectacle del qual no tenia massa referències. És 

clar, estaven a bon preu i no m’ho vaig pensar dos cops. L’espectacle, La Ruïna, el signava 

un tal Jordi Casanovas i el portaven a escena els actors de la seva companyia, la Flyhard. 

Després d’una mica més d’una hora de funció, el que vaig veure no em va deixar indiferent. 

Quina manera més curiosa de fer teatre, vaig pensar. Havia tingut la sensació d’assistir a la 

representació en directe d’un capítol de Plats bruts, potser perquè un dels actors havia 

aparegut a la popular sitcom de TV3. El ritme vertiginós, les situacions delirants i l’element 

màgic que embolicava la trama em van atrapar. Tot i que la meva trajectòria com a 

espectador no va tornar a creuar-se amb la producció de Casanovas fins al setembre del 

2013, aquella obra em va quedar marcada. Si més no, repassant les notícies sobre el sector 

teatral vaig poder resseguir la progressió de Casanovas, del qual cada vegada se’n parlava 

més.  

D’aquí va sorgir la decisió de dedicar el meu Treball de Final de Grau al jove 

dramaturg vilafranquí. En primer lloc, quan a les acaballes de meva estada a Toronto, on 

vaig cursar unes quantes assignatures de la carrera, em plantejava el tema del treball, tenia 

clar que volia investigar el món del teatre. Després de cursar l’assignatura Literatura 

Catalana Contemporània el primer trimestre del curs 2012-13 vaig tenir clar que 

m’interessava la producció literària de la cultura en què havia crescut. Val a dir que 
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l’aproximació a l’obra de Benet i Jornet va ser tota una revelació. Per tant, quan a l’octubre 

de 2013 vaig haver de cenyir la temàtica (teatre català contemporani era un tema massa 

ampli) se’m va acudir aprofundir en l’obra de Jordi Casanovas, el qual en aquella època 

estava presentant Auca del Born al recentment estrenat Born Centre Cultural. Em venia de 

gust, a més, parlar de l’aquí i de l’ara, fer un treball d’investigació en què pogués posar-me 

en contacte amb els protagonistes. També m’atreia dur a terme un estudi original, que en 

certa manera obrís portes. 

Objectius i estructura 

En primer lloc, aquest estudi pretén oferir una visió àmplia de l’obra de Jordi Casanovas. Si 

repassem les aportacions acadèmiques sobre el tema, ens hem de remetre sobretot a la 

ponència que Francesc Massip va presentar l’any 2006 a Budapest en el marc del Catorzè 

Col·loqui Internacional sobre Llengua i Literatura Catalanes. Amb el títol “Teatre català i 

dramatúrgia europea”  Massip es feia ressò de la tendència dels dramaturgs catalans 

contemporanis a canviar de marc referencial: en comptes d’emmirallar-se en els autors de 

generacions precedents, les seves influències eren sobretot la dramatúrgia europea del 

moment i el món audiovisual. A tall d’exemple, Massip analitzava la producció incipient 

d’un jove dramaturg format a les files de la Beckett, Jordi Casanovas. Destacava que dirigís 

els seus propis textos, però també posava l’èmfasi en el llenguatge audiovisual, que havia 

mostrat a AREAtangent amb Wolfenstein i Tetris. A partir de City/Simcity els diaris 

començarien a parlar de Casanovas i la seva generació, gràcies al cicle que la Sala Beckett va 

organitzar l’any 2007. Pel que fa a aportacions acadèmiques, cal destacar també el pròleg de 

Francesc Foguet i Boreu que acompanya la publicació d’Estralls, en què el crític definia la 

dramatúrgia de l’autor com a “líquida” en la línia de Zygmunt Bauman. Més recentment 

s’han  publicat altres estudis entorn de l’obra de Casanovas, com ara l’article de Fabrice 

Corrons sobre la trilogia Hardcore Videogames, o la ponència d’Ana Prieto Nadal sobre 

Casanovas i Buchaca, en què traça un retrat generacional dels dos autors i a la qual no hem 

tingut accés.  

Tenint en compte a grans trets els estudis que s’han dedicat al dramaturg des 

d’àmbits acadèmics, més enllà dels articles de premsa, l’objectiu d’aquest treball és oferir la 

primera revisió completa de l’obra de Jordi Casanovas. Val a dir que la majoria de literatura 

al voltant de l’autor abasta un període breu de la seva producció i ignora algunes obres 

claus. Així, tant el text de Massip com el de Foguet i Boreu, els més complets, com que es 

van publicar entre 2006 i 2007 només comenten l’obra primerenca de Casanovas. A la 

vegada, les aportacions més recents parlen de l’autor o d’una manera molt específica, com 
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ara Corrons, o d’una manera massa general, en estudis que tracten el fenomen de la nova 

dramatúrgia catalana. Per tant, trobàvem a faltar una anàlisi més profunda de la trajectòria 

de l’autor. I és que malgrat la seva joventut Casanovas acumula més de trenta-quatre obres, 

algunes de les quals han tingut una gran repercussió en el panorama teatral actual.  

Ens trobem davant d’una de les figures cabdals de la nova generació de dramaturgs 

en llengua catalana, el que Massip va anomenar “la generació dels videojocs”. Per aquest 

motiu calia una monografia que, en un moment cabdal en la trajectòria de l’autor, detallés 

de quina manera ha arribat a consolidar-se com una de les cares noves del teatre català amb 

més projecció. Tal i com indiquem en el títol, repassem la vida i l’obra de Casanovas. Pel 

que fa a “vida” ens remetem a aquelles notes biogràfiques essencials per entendre els seus 

textos, sense entrar en detalls innecessaris. En canvi, pel que fa a “obra” ens aturem en 

cada text, especialment en aquells que han estat estrenats o premiats, per veure quins són 

els grans temes i com aquests s’han anat desenvolupant de mica en mica. Així, recorrent 

l’àmplia producció del jove dramaturg constatem les peculiaritats de la seva obra, 

contrastant l’anàlisi dels textos amb les opinions del mateix autor i les de la crítica. 

Per tant, l’estudi s’estructura en tres apartats. En primer lloc, a “El panorama” 

oferim una contextualització de l’obra de Casanovas, repassant a grans trets l’evolució del 

teatre català de l’any 2000 ençà. Com que ja hi ha força literatura sobre el fenomen de la 

nova dramatúrgia catalana, el panorama que tracem és força esquemàtic, de manera que 

posem en relleu els elements que il·luminen la trajectòria del dramaturg. Cal destacar en 

aquest camp d’estudi l’aportació en forma de treball de final de grau d’Anna Presegué i 

Coll, que amb nombroses entrevistes disseca la nova dramatúrgia catalana contemporània.  

Tot seguit, a “L’autor”, part central de l’estudi, repassem amb detall la producció de 

Casanovas, citant tots els textos de què tenim constància i analitzant aquells amb més pes 

en la seva trajectòria. Paral·lelament, anirem delimitant les característiques essencials del seu 

teatre, així com les seves principals influències i inquietuds temàtiques. Com que Casanovas 

és un creador inquiet que treballa en més d’un text alhora i que no deixa mai d’escriure, en 

el transcurs d’elaboració del treball s’han succeït les estrenes, l’aparició de nous projectes i 

la confirmació d’algun espectacle. Per tant, deixem constància del que ha estat la seva 

producció fins avui, 15 de juny de 2014. 

Finalment, a “L’obra” llegim amb detall un text de Casanovas, City/Simcity, en el 

qual veiem com es concreten els temes fonamentals de la seva producció. Així, a part de 

resumir-ne l’argument i les característiques bàsiques, posem l’èmfasi en la manera com es 

plasmen a l’última entrega de Hardcore Videogames els temes que amb més assiduïtat 
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apareixen en les obres de Casanovas. Així, l’estudi d’un sol text esdevé la síntesi de la seva 

dramatúrgia. 

A més a més, amb aquest treball volem aportar una sèrie de recursos que permetin 

la investigació futura sobre el teatre Jordi Casanovas. En primer lloc, l’extensa bibliografia 

que oferim és un ampli recull de textos, sobretot articles de la premsa escrita, que poden ser 

útils per analitzar la seva extensa producció. Per altra banda, a l’annex adjuntem la 

transcripció d’una entrevista realitzada en dues parts el maig de 2014, en la qual repassem 

amb l’autor les peculiaritats de la seva producció. El document deixa constància de les 

opinions de Casanovas sobre el seu ofici, la seva obra i la seva generació, i pot ser útil per 

investigacions futures en tant que retrata Casanovas en un període de la seva carrera de 

canvis importants i gran ebullició creativa  

Metodologia 

La base d’aquest estudi ha estat la lectura atenta dels textos de l’autor. Gràcies als exemplars 

inèdits que el mateix Casanovas ens va fer arribar, hem analitzat cada obra traçant punts de 

contacte amb escrits anteriors o posteriors a fi de dibuixar la seva producció com un tot 

coherent. A la vegada, les obres de teatre s’han complementat amb una intensa recerca 

bibliogràfica. Per una banda, hem recollit la majoria d’aportacions de l’àmbit acadèmic que 

s’han acostat a la figura de Casanovas. Per l’altra, hem repassat les hemeroteques digitals 

dels principals diaris publicats a Catalunya per trobar les crítiques dels espectacles i les 

entrevistes dedicades a l’autor. També ens hem fixat en els articles més o menys 

especialitzats de revistes diverses. D’aquesta manera hem pogut resseguir l’evolució de la 

presència de Casanovas en la premsa escrita, constatant com de mica en mica es destacava 

la solidesa de la seva dramatúrgia. Finalment, hem complementat les fonts primàries i 

secundàries amb una entrevista a l’autor en què es fa especial atenció a comentar aquelles 

temàtiques que travessen la seva obra. 

Agraïments 

No hauria pogut arribar fins aquí sense la col·laboració des del primer moment del 

protagonista de l’estudi, Jordi Casanovas. Des que em vaig posar en contacte amb ell em va 

facilitar la feina fent-me arribar aquells textos que necessitava. A més, va buscar un forat a 

la seva atapeïda agenda per dur a terme l’entrevista; a causa de problemes tècnics amb la 

gravació de la conversa, va accedir a repetir-ho via telefònica. Per això vull agrair-li molt 

especialment la seva participació en aquest projecte. A la vegada, aquest estudi hauria estat 

impossible sense la tutoria del professor Miquel Maria Gibert. Haig d’agrair-li d’allò més el 
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contacte amb l’autor, els consells, el suport, les idees i, sobretot, l’enorme paciència. No 

puc oblidar els companys del taulell de la biblioteca de la universitat, que m’han donat un 

cop de mà amb el préstec de llibres i amb l’edició de la bibliografia. Finalment, no passaré 

per alt el mòbil que em va deixar l’Eli per gravar l’entrevista, encara que no acabés de 

funcionar. Gràcies també a la Berta per acompanyar-me a veure Auca del Born i, com no pot 

ser d’una altra manera, als pares, per deixar-me el sopar fet quan arribava tard de la 

biblioteca. 
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El panorama 

Des de l’any 2000, el panorama teatral català ha presenciat el progressiu reviscolament del 

teatre de text. L’any 2004, fent un balanç de la situació, Massip (2004, p. 1). constatava en 

una conferència a la Universitat de València que “el teatre d’autor torna a galopar”. Gràcies 

a la coneguda “operació Belbel”, la dramatúrgia catalana contemporània havia recuperat el 

seu espai a la cartellera després del que s’ha anomenat la “llarga travessia del desert” (vg. 

Batlle, 2007). Per tant, a finals dels vuitanta, autors com Belbel comencen a sovintejar els 

escenaris de Barcelona. A Belbel es sumen Josep Maria Benet i Jornet i José Sanchis 

Sinisterra, que havien sobreviscut al bandejament de l’autor del principi de la democràcia. 

Aquest és el caldo de cultiu de tota una generació que precedirà les noves veus del teatre 

català. És a dir, la fornada d’escriptors que componen, entre d’altres, Lluïsa Cunillé, Carles 

Batlle, Albert Mestres, Mercè Sàrries, Àngels Aymar, Jordi Galceran, Sergi Belbel, David 

Plana, Beth Escudé, Enric Nolla, assenta les bases que permeten parlar avui en dia d’una 

nova generació d’autors joveníssims entre els quals cal anomenar Esteve Soler, Guillem 

Clua, Cristina Clemente, Jordi Casanovas, Marta Buchaca, Pau Miró, Carles Mallol, Jordi 

Faura, Helena Tornero, Jordi Silva, Àlex Mañas, Victòria Szpunzberg, Josep M. Miró, Eva 

Hibernia (Riera, 2011, p. 73).1 Alguns d’ells no acaben de tenir clar que realment es pugui 

parlar de “generació”: 

 

¿Una generación? Ni lo saben ni les importa, aunque si tienen que definirse escoran hacia el no, 

apuntan hacia la mera coincidencia. Saben que no coinciden en estilo, ni en temáticas, ni en 

planteamientos; son conscientes de que si se enzarzan en una discusión sobre naturalidad y 

teatralidad, sobre monólogo y diálogo cada uno responderá como hijo y padre de sus textos, de una 

manera de escribir y de dirigir que en poco o nada se parece. Pero los tres [...] escriben del aquí y del 

ahora, desde el aquí y el ahora (Cuadrado, 14 novembre 2008).2 

 

Pel que fa a l’emersió d’aquesta munió d’escriptors, Núria Santamaria veu amb preocupació 

l’aparició sobtada de tants noms en el panorama teatral català: 

 

Tenim un públic prou devot i prou voraç per absorbir tant nouvingut? Què és el que empeny aquest 

augment tan curiós de vocacions escèniques en els darrers anys? La percepció de qui s’ho mira des 

                                                 
1 Al llistat podríem afegir altres noms: el del mateix Riera, Ricard Gázquez, Albert Espinosa, Albert Mestres, 
J. J. Julien, Marc Rosich, Gemma Rodríguez, alguns d’ells a cavall de dues generacions (vg. Casares, 2007). 
2 Com que un gruix important de la bibliografia d’aquest estudi està formada per articles de diari, a fi de 
precisar-ne la referència hem cregut convenient citar-los fent constar el dia, el mes i l’any de publicació, de 
manera que es puguin diferenciar clarament dels llibres, capítols de llibres o articles de revista. 
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de la barrera és que s’han creat múltiples instàncies, oficials i oficioses, que instrueixen aspirants a 

dramaturg i que ens urgeix col·locar l’estoc (Santamaria, 2007, p. 21). 

 

A causa de l’estretor dels canals de creació, promoció, divulgació i exhibició, Santamaria es 

queixa i alerta de certa endogàmia en el món teatral català. 

La recuperació del teatre de text a finals dels vuitanta es va fonamentar en una 

estètica força experimental i críptica, el que Batlle ha anomenat “drama relatiu”, i que 

encara avui en dia conrea, sobretot, Lluïsa Cunillé. Doncs bé, a partir del 2000 les noves 

incorporacions de dramaturgs escriuen i creen amb una clara voluntat d’arribar al públic, 

d’allunyar-se de l’abstracció de la “teatralitat opaca” (Massip, 2013, p. 27). Batlle confirma 

aquest canvi d’estètica: 

 

Ara bé, la diversificació de l’estil i dels interessos dels autors (motivada per la dispersió de les línies 

mestres d’alguns centres de formació-producció —com ara la Sala Beckett—, l’ampliació de les 

influències foranes o la variació de les opcions creatives vinculades a la professionalització) ja no 

permet aplicar el concepte de “drama relatiu” a un corrent majoritari de les nostres lletres 

dramàtiques (cosa que sí es podia fer al llarg dels norantes) (Batlle, 2008, p. 5-6). 

 

Aquesta és una de les característiques fonamentals de la nova dramatúrgia catalana, el que 

Marta Buchaca, una de les representants d’aquest grup, ha anomenat “el gust per explicar 

una història” (Ginart, 3 juny 2010). En aquesta línia, Buchaca comenta: 

 

Escribo teatro para el público, señoras y señores. Y lo digo con la cabeza bien alta y con orgullo, mal 

que les pese a muchos. Harta estoy de que se considere el teatro comercial como una arma de 

destrucción masiva. En mi opinión el teatro es para que la gente lo vea, para que lo disfrute. Me lo 

paso bien escribiendo y dirigiendo (Buchaca, 2013). 

 

Jordi Casanovas s’afegeix a considerar aquest tret com un punt en comú entre dramaturgs 

joves de tendències ben heterogènies: 

 

Y creo que este es el rasgo característico más importante de esta nueva generación (como les gusta 

decir a todos los que necesitan etiquetar a las cosas). Hablan de ellos mismos para llegar a todo el 

mundo, hablan desde aquí para llegar a todo el mundo, hablan claramente, con valentía, a cara 

descubierta, huyendo del lenguaje críptico, de los escondites, mostrando lo que les ha pasado o lo 

que les pasa (Casanovas, 2013c). 

 

La voluntat de fer un teatre proper al públic parteix d’arrelar-se a l’aquí i a l’ara. 

L’allunyament de la indeterminació espacial i temporal de les generacions anteriors es 
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vertebra en la plasmació d’una època i un lloc concrets: una vegada i una altra, Barcelona, o 

si més no Catalunya, són el marc de l’acció; a més, el temps coincideix amb el de 

l’espectador. Molner comenta: 

 

Parece agotada la tendencia del teatro catalán a construir universos situados en ningún sitio y ningún 

tiempo. Aquella respuesta a la crisis ideológica de los noventa ha mudado ahora en mayor 

concreción. Casi todos trabajan con personajes identificables, con problemas identificables, sin tesis 

ideológica explícita (¡ojo! sí subyacente) (Molner, 2008, p. 25). 

  

 A la vegada, l’aproximació al públic a través d’un teatre accessible però no 

condescendent sorgeix d’un “canvi radical de marc referencial”, ja que l’escriptura teatral 

catalana “ja no dialoga gens amb la tradició autòctona i [...] o bé es conjuga amb les línies 

dramàtiques que tracen els principals corrents del teatre occidental contemporani, o bé 

pren com a model primordial el món audiovisiu del cinema i la televisió” (Massip, 2009, p. 

345). D’aquesta manera, els referents dels autors d’avui no surten de la tradició teatral 

catalana tot i el mestratge d’algun dels dramaturgs dels vuitanta i els noranta. El seu teatre 

beu sobretot del cinema, però també de la televisió, de la música, del còmic i dels videojocs. 

Massip, erigint a Casanovas com a màxim representant del seu grup, ha parlat de “la 

generació dels videojocs” (Massip, 11 setembre 2006). Belbel, en aquest sentit, és el pioner 

en “deslligar-se deliberadament de la tradició autòctona” (Massip, 2009, p. 346). Pel que fa 

a la desvinculació amb el propi llegat dramàtic, Molner es queixa: 

 

Sin embargo, como en otros sectores de la creación, la dramaturgia catalana se ha empapado de 

teatro internacional de hoy. Y los autores tienen más en común con sus homólogos europeos que 

con sus antecesores en la dramaturgia catalana. Tenemos una cultura que se empeña en hacer borrón 

y cuenta nueva en cada generación. Aunque lo cierto es que esta es la primera hornada que no lleva 

encima el peso de urgencias históricas, y otras circunstancias singulares de tiempos pasados (Molner, 

2007, p. 25). 

 

 Toni Casares, analitzant el canvi en el panorama de l’autoria catalana dels últims 

vint anys, concreta dos factors que expliquen el fenomen insòlit. En primer lloc, situa el 

focus a la incorporació de la branca de Dramatúrgia i Direcció en els programes d’estudi de 

l’Institut del Teatre. L’itinerari iniciat pels professors Jaume Melendres i Joan Abellan, tal i 

com apunta Riera, ha permès que l’equip de professors i pedagogs que n’han format part 

hagin acompanyat amb “eines i procediments l’evolució i creixement d’aquells que han triat 

l’art de Talia com a mitjà d’expressió” (Riera, 2011, p. 74). Per altra banda, Casares, com a 

director de la Sala Beckett, posa èmfasi també en el paper “absolutamente indispensable 
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que han jugado las salas alternativas, los centros de creación y los espacios más off de la 

cartelera (lo que sería el I+D del teatro catalán), fomentando la formación especializada, la 

experimentación y el riesgo como estímulos creativos” (Casares, 2007).  

Això no obstant, aquests són només alguns dels elements que han permès la 

revifalla de l’autoria i la bona salut de la dramatúrgia catalana avui en dia. Per exemple, 

Riera assenyala com a principals impulsors “els gestors culturals i els directors i 

programadors dels teatres de casa, responsables d’un progressiu canvi en el paradigma de 

les polítiques teatrals del país; un canvi que cal conjugar sens dubte amb encertades i 

puntuals iniciatives de caire artístic provinents tant de teatres públics com privats, que han 

afavorit l’emersió d’una pruïja de nous dramaturgs” (Riera, 2011, p. 73). Les iniciatives a 

què es refereix són diverses. Massip (11 setembre 2006) assenyala que cadascuna d’elles ha 

apostat per un tipus de tendència dramatúrgica. Així, a l’entorn de l’Obrador Internacional 

de Dramatúrgia que Sinisterra va començar a la Beckett s’ha perfilat un tipus d’escriptura 

dramàtica més experimental que ha begut sobretot de les propostes més innovadores 

provinents del món anglosaxó; els incentius de l’empresa privada com ara la Fundació 

Romea, que fins l’any 2010 organitzava el Premi Miquel Lumbierres de Textos Teatrals, 

han apostat per la “comèdia de qualitat i vocació majoritària”; en canvi, els ajuts 

institucionals, capitanejats pel Projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya, o el projecte 

Autoria Teatral Catalana, del Lliure, han incentivat la producció de textos de factura 

heterogènia. Malauradament, la majoria d’aquests canals, dels quals molts autors van beure 

a l’inici de la seva carrera, en l’actualitat han desaparegut, de manera que les noves 

generacions tenen més dificultats per fer el salt a la professionalització. 

A la vegada, Massip traça una sèrie de tendències que defineixen el panorama teatral 

català actual, en què conviuen en força harmonia autors de generacions diferents. En 

primer lloc, ressalta la manera de fer teatre que encapçala Sergi Belbel, en què s’analitza “la 

realitat que ens envolta mitjançant la ironia i l’humor, en una línia de recerca expressiva que 

combina l’experimentació formal i la comicitat” (Massip, 2013, p. 27). En segon lloc, 

Massip fa referència als autors que practiquen el “drama relatiu”, normalment relacionats 

amb els cursos de la Beckett: 

 

[Aquesta tendència es caracteritza] per emprar estratègies de discurs en què el diàleg es fragmenta, es 

repeteix i s’obre a tantes interpretacions com expectatives hi ha a la sala entre els espectadors. Un 

diàleg, com la vida, ple de dubtes, de silencis, d’omissions i interrogants, de manera que la co-

municació entre els personatges es converteix en una lluita tàctica. En aquesta línia s’assaja un 

sistema dramàtic consistent a retardar i eclipsar la informació, potenciant l’ambigüitat de les 

situacions escèniques (ibíd.). 
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En tercer lloc, Massip anomena una tendència preocupada pel present i les seves 

problemàtiques, les quals acara i du a escena sense ser reflexiva ni trivial. Tot i que no cita a 

Casanovas, val a dir que la seva producció més recent es podria emmarcar en aquest 

context. En quart lloc, el crític situa el teatre de vocació més comercial, el de la comèdia 

lleugera però ben construïda que vol omplir la sala d’un públic poc exigent. És el tipus de 

teatre, a voltes anomenat “dramatúrgia aèria” per la seva superficialitat, que Paco Mir i 

Jordi Galceran han conreat amb assiduïtat i al qual Belbel s’hi ha acostat. Alguna obra de 

Casanovas, com ara I Love TV (2004), també encaixa en aquest perfil. En cinquè lloc, 

Massip cita el “teatre de la irritació” o “teatre escombraria” amb què Roger Bernat, avesat a 

la provocació i al trencament de les normes de la teatralitat, s’ha donat a conèixer. En sisè 

lloc apareixen els anomenats “espectacles de poeta” o “dramatúrgies de fusió” en què la 

paraula poètica s’escenifica a través de diversos mitjans. Finalment, Massip apunta una 

última tendència, la de Casanovas, en què es pren “el pols a la realitat però amb una 

dimensió que no dubta en transitar la fantasia, el misteri o la ciència ficció, fent-se eco de 

l’estètica dels còmics i dels videojocs” (ibíd.). En definitiva, l’escena catalana del 2000 ençà 

s’ha vist marcada per la confluència i convivència d’aquestes tendències teatrals. 

 Nogensmenys, si parlem de dramatúrgia catalana contemporània hem de posar 

l’èmfasi en l’aparició de la nova generació a què fèiem referència. Més enllà dels factors que 

han permès l’emersió de nous autors, no podem obviar el que s’ha considerat l’inici 

simbòlic del ressorgiment. Són força els crítics que veuen l’estrena de El mètode Grönholm 

(2003), de Jordi Galceran,  l’origen del fenomen. Riera creu que l’obra va donar “el tret de 

sortida a tota una corrua de textos desacomplexats, escrits per autors catalans que van 

perdre la por al públic: a agradar al públic, a entretenir-lo” (Riera, 2011, p. 75). Potser és per 

això que més d’un jove dramaturg ha sentit afinitat amb l’obra de Galceran, com el mateix 

Casanovas. 

 Un altre fet que va marcar el teatre català de principis del segle XXI va ser el cicle 

“L’acció té lloc a Barcelona”, organitzat per la Beckett. Tot i haver promogut fins llavors 

un tipus de dramatúrgia buida de referents reals, l’any 2004 l’Obrador va instar els 

escriptors “a crear sense donar l’esquena al públic, concretant la realitat que comparteixen 

autors i espectadors, amb referències explícitament locals, en l’espai i el temps” (Massip, 

2004, p. 11). Del cicle va sorgir un text cabdal en l’obra de Cunillé, Barcelona, mapa d’ombres 

(2004) i Plou a Barcelona (2004), de Pau Miró. Tres anys després, també a la Sala Beckett, va 

forjar-se una iniciativa inèdita que va permetre la consolidació de la nova generació 

d’autors. Es tracta de la programació de dramatúrgia catalana contemporània al llarg de tot 
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un any, el 2007, que marcaria un abans i un després en l’evolució del teatre català. En un 

moment en què els autors catalans amb prou feines tenien presència en la cartellera 

barcelonina, la Beckett va donar un cop de puny a la taula per reivindicar la potència dels 

seus textos. Era una proposta arriscada però va servir per confirmar que “la nostra cultura 

s’ha incorporat al segle XXI amb l’eclosió d’un renovat teatre de la paraula i amb 

l’emergència d’una nova tipologia autoral d’acord amb les tendències del teatre 

contemporani d’Occident” (Massip, 2009, p. 345). I una d’elles era precisament l’auge de la 

figura de l’autor/dramaturg. Davant la dificultat de trobar directors interessats en portar a 

l’escena els seus textos, molts dels autors van optar per jugar tots els papers necessaris de 

l’auca. Casares comenta: 

 

Ya en los primeros años del 2000, el progresivo retorno de los autores a los procesos de ensayo de 

sus propias obras, su vinculación profesional con directores, compañías o centros de creación, o 

simplemente, la fusión de ambas actividades (autoría y dirección) en una sola figura, ha marcado, 

creo que muy especialmente, la evolución de la nueva dramaturgia (tanto en los autores ya iniciados 

como en los más jóvenes) (Casares, 2007). 

 

Fent balanç del cicle, Molner (2008) buscava trets comuns en les obres dels deu dramaturgs 

programats. Destacava en primer lloc la voluntat de sorprendre. A la vegada, també es feia 

ressò de l’omnipresència de la violència, en totes les seves facetes; de la voluntat d’explicar 

històries amb referents que autor i públic compartissin; i, finalment, de la manca de risc, 

entès com a renúncia a l’experimentació formal. En aquest sentit, Riera apunta un possible 

retorn a “l’Acadèmia”: 

 

[Els nous autors] es fan entendre i no s’obliden del públic. Per fortuna segueixen existint veus 

transgressores que experimenten amb la forma del drama i proven d’encetar noves vies i nous 

llenguatges; però en gran mesura bona part dels joves autors contemporanis s’adrecen amb 

eloqüència a un espectador que precisament ara, en època de crisi i de gats escuats, reclama històries 

ben contades, entenedores i emocionalment colpidores. Retorn a l’absolutisme del drama? A 

l’ortodòxia canònica? A l’Acadèmia? Potser sí. O de gairell (Riera, 2011, p. 74). 

 

En una taula rodona celebrada en motiu del cicle, Albert Mestres, en la línia de Molner, 

també es queixava d’aquesta manca d’experimentació: 

 

Pel que fa a la radicalitat de les propostes dels autors contemporanis, crec que hi ha una tendència, 

que no és només d’aquí [...] i que consisteix en una certa recessió en certs camps expressius on havia 

arribat el teatre de text. [...] El que veig a les obres que s’estrenen aquí és una renúncia a la gran 

quantitat de recursos que ofereix el teatre (Radicalment contemporanis, 2007, p. 47). 
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Doncs bé, tot i que la iniciativa no es va estendre a altres espai va confirmar que 

una alenada d’aire fresc estava canviant la fisonomia del teatre català. Olivares destacava 

amb perspectiva la importància de la iniciativa: “L’important d’aquest projecte és haver fet 

visible l’existència d’una massa crítica d’autors catalans, haver desterrat del tossut imaginari 

col·lectiu la percepció que escriure teatre en català és una aventura solitària d’individus 

abduïts per una il·lusió cultural” (Olivares, 15 febrer 2008). Dos anys després del cicle, 

arran de la programació de dos textos d’autors catalans al Grec ’09, ell mateix comentava: 

 

Atenció! La següent afirmació s’ha de prendre amb totes les precaucions possibles: la cultura a 

Catalunya potser viu una edat d’argent. Justament quan s’ha apaivagat la propaganda oficial i el seu 

tuf dirigista, artificial, instrumentalitzat i interessat, ha eclosionat una generació de creadors que 

només creuen en els seus universos personals, en la individualitat que se li presuposa [sic] —com el 

valor al soldat— a l’artista (Olivares, 20 juliol 2009). 

 

No obstant l’èxit de la proposta de la Beckett, els autors de la generació dels 

videojocs encara tenien, i tenen, dificultats per entrar al circuit més comercial que els 

garanteixi una bona difusió de la seva obra. En primer lloc hem de tenir en compte que una 

de les característiques dels nous autors és haver sorgit del “teatre emergent”. Massip explica 

que “els elements emergents solen aparèixer a les vores o als racons de l’estany, allà on les 

aigües són somes, això és, als espais alternatius, amb escassos recursos però amb grans 

energies” (Massip, 8 juny 2007). És per això que Casanovas va entrar a Barcelona a través 

d’un petit espai del Raval, AREAtangent. Aquest centre de creació, avui desaparegut com 

les sales de petit format Malic i Artenbrut, ha estat reemplaçat per altres teatres que tot i la 

crisi intenten oferir una alternativa al circuit més comercial: són Porta 4, el Teatre 

Akadèmia, la Sala Flyhard, l’Almeria Teatre i la Sala Atrium. És en espais com aquests on 

els dramaturgs més joves poden dur a terme alguns dels seus projectes. Val a dir que la 

progressiva desaparició de programes com el T6 i de la majoria de premis teatrals és un 

obstacle més per a la consolidació dels nous dramaturgs. Això no obstant, sembla que han 

arribat per quedar-se tot i les dificultats. Casanovas comenta: 

 

[Hi] ha molta gent que està aquí per quedar-s’hi. [...] El que passa és que com que venim de la 

vessant del dramaturg, que és la menys valorada en l’àmbit teatral (entre actors, directors i 

dramaturgs el dramaturg sempre perd), el treball és més dur perquè acabin en llocs d’influència. Però 

a mi em sembla que sí, que pròximament tot això ha de tornar a revertir (p. 129).3 

                                                 
3 Quan citem l’entrevista amb Casanovas indiquem la pàgina de l’annex en què es troba la referència. 
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Finalment, el curs 2012-13 Sergi Belbel deixava la direcció artística del Teatre Nacional de 

Catalunya programant la “temporada dels autors”. I és que la Sala Gran es va omplir dels 

espectacles de quatre representants de la nova dramatúrgia: Casanovas va reestrenar Una 

història catalana; Albert Espinosa va atraure un públic jove amb Els nostres tigres beuen llet; 

Marc Rosich, a ritme de musical per a totes les edats, va presentar La dona vinguda del futur; 

finalment, Pere Riera va escenificar Barcelona, un dels èxits de la temporada que enguany 

s’ha pogut veure de nou al Teatre Goya. Cal tenir en compte que fins llavors, en els quinze 

anys d’existència de la institució només s’havia pogut veure a la Sala Gran el text d’un autor 

català viu (Olors, de Benet i Jornet, 2000) (Barranco, 26 juny 2012). Segons Belbel, l’aposta 

demostrava que el teatre català havia assolit la majoria d’edat. Malgrat el pas endavant que 

va suposar la presència dels quatre autors, la temporada 2013-14 que tot just ara tanquem 

ha estat un cop dur a la dramatúrgia catalana contemporània. Casanovas explica: 

 

[Realment] aquest any ha estat un cop sec i dur contra la dramatúrgia catalana, penso, o en detriment 

de la dramatúrgia catalana. Els teatres públics han decidit no apostar. [...] No és perquè no funcionin, 

les obres, és perquè els teatres estan dirigits per directors, no per dramaturgs, i el director escollirà 

sempre projectes de directors i no de dramaturgs, i quan els teatres estiguin dirigits per dramaturgs 

segurament escolliran projectes de dramaturgs, això és obvi. I en aquests moments els directors dels 

teatres són directors, i directors de tall clàssic (p. 129). 

 

En definitiva, ens trobem en una situació paradoxal. Set anys després del cicle de la Beckett 

s’ha confirmat que aquella efervescència de nous autors no era una moda passatgera i que el 

panorama teatral català ha ampliat les seves files amb veus d’allò més joves. I ja se sap, la 

joventut aporta noves idees i permet la renovació indispensable per a la pervivència. Val a 

dir que l’arribada de noves cares no ha suposat el relegament d’autors de més trajectòria. 

De fet, una cosa que caracteritza el moment actual és la bona sintonia gremial, evidenciada 

en la celebració anual, des del 2011, del Torneig de Dramatúrgia Catalana al Temporada 

Alta. Benet i Jornet comenta: “Tinc molts anys i us asseguro que avui, aquí, tenim un nivell 

de dramatúrgia i una relació tan bona com no s’havia vist mai en tota la història del teatre 

català. I quan dic mai, dic mai! Era impensable fa 20 o 30 anys, perquè no hi havia tants 

autors de teatre, ni companyies fortes i uns quants consideraven que els actors eren 

escòria” (Escur, 27 setembre 2011). Tot i això, la sobrevinguda d’una situació delicada pel 

sector cultural, així com una actitud dubitativa dels sectors privats i públics envers les noves 

generacions, tallen les ales a la majoria de dramaturgs, que a més han vist reduïdes les vies 

de professionalització. El teatre català té l’oportunitat d’esdevenir un teatre amb cara i ulls a 
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nivell europeu gràcies a la vitalitat i qualitat dels seus creadors. Però sembla que aquells que 

vetllen per la cultura no se n’adonen i perpetuen uns models de programació i producció 

teatrals que repeteixen fórmules caduques. 

 És en aquest context que Jordi Casanovas ha desenvolupat i desenvolupa  la seva 

obra. Com veurem en el següent apartat, la seva singular trajectòria confirma l’evolució que 

el teatre català ha patit en els últims anys, de manera que s’erigeix com una de les figures 

més destacades de la seva generació. Un repàs exhaustiu a la seva biografia i la seva obra no 

és només la constatació d’una de les produccions dramatúrgiques més sòlides de l’última 

dècada, sinó que també és una oportunitat per entendre millor les característiques que 

defineixen l’anomenada “generació del videojoc”. 
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L’autor 

Primers passos 

Jordi Casanovas neix a Vilafranca del Penedès el 1978. Només feia tres anys que la mort del 

dictador havia tancat una llarga etapa de quatre decennis. I se n’obria una de nova, la 

Transició. Com veurem més endavant, el lloc i la data, informacions amb què s’acostumen 

a iniciar les biografies, tenen prou rellevància en el cas de Casanovas. Fill d’una mestressa 

de casa i d’un venedor de cotxes, Casanovas va créixer en un entorn familiar allunyat del 

món dels escenaris: res no feia pensar que aquell nen nascut en democràcia acabés 

dedicant-se al teatre. Això no obstant, sembla que la vocació ja corria per les seves venes: 

 

De nen, Casanovas ja solia apuntar-se com a actor i “mig director” a les representacions de final de 

curs que organitzaven a l’escola. “Sense tenir-ne gaire consciència, ja m’agradava posar ordre al que 

passava sobre l’escenari. I recordo que ma mare sempre em deia que, per com era i em comportava a 

casa, havia de fer teatre” (Pons, 2014, p. 45). 

  

Ja se sap que les mares tenen un sisè sentit que els permet intuir què convé als seus fills. I 

en aquesta ocasió, no es va equivocar. Però caldria esperar fins a la majoria d’edat perquè 

l’interès pel teatre prengués força. De moment, al jove Casanovas l’apassionava inventar. 

En un article en què se li demanava que concretés què significava per a ell el teatre, la 

primera cosa que va passar-li pel cap fou un record de quan tenia onze anys: 

 

Recuerdo especialmente el día que desmonté una de las muñecas de mi hermana. Era una de 

aquellas muñecas que hablaban. En su interior había un pequeño disco de plástico, hecho girar por 

un motor, y una aguja que amplificaba lo que tenía grabado. Recuerdo que la desmonté y extraje el 

motorcito. Recuperé unas ruedas viejas, de otro coche que debí haber desbaratado antes, y las instalé 

en una de las mitades del cuerpo de la muñeca. Conecté el motorcillo para que proporcionara 

tracción a las ruedas e instalé un cable que iba desde una pila, sujetada dentro del mando, hasta el 

motor. El mando, una rudimentaria caja construida con madera, disponía de un conmutador, 

también rudimentario, que permitía hacer girar los polos de la pila y cambiar el sentido de giro del 

motor para que el vehículo avanzara hacia delante o atrás. Recuerdo que salí a la calle, para hacer 

correr aquel cuerpo de muñeca motorizado, un poco grotesco. Recuerdo que uno de los vecinos se 

sorprendió. Yo iba repitiendo a todo el que me encontraba que de mayor quería ser “inventor” 

(Casanovas, 2013c, p. 3). 

 

L’anècdota, que ens recorda el nen malvat que maltracta les joguines a la cèlebre pel·lícula 

d’animació Toy Story (John Lasseter, 1995), irònicament, no és gens anecdòtica. En primer 
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lloc, tal i com reconeix el mateix Casanovas, el record revela l’ímpetu creatiu de l’autor, les 

ganes constants d’inventar, de materialitzar les idees, per esbojarrades que siguin, que la 

seva imaginació fabrica. De fet, la confecció d’aquest “cuerpo de muñeca motorizado” 

esdevé una suggerent metàfora del teatre de Casanovas. De la mateixa manera que amb les 

peces de joguines diverses va crear una mena de Frankenstein motoritzat, les seves obres es 

basteixen arreplegant trossos d’un enorme i heterogeni ventall de referències, fins a crear 

un artefacte teatral amb identitat pròpia; amb la seva direcció, com si pitgés el botons 

d’aquell comandament rudimentari fet de fusta, l’objecte pren vida a l’escenari. En aquest 

sentit, Casanovas escriu: 

 

[Me] preguntan qué es para mí el teatro. Pues supongo que es como construir aquel rudimentario, 

rupestre y precario coche teledirigido: coger piezas próximas y personales, acoplarlas en un mundo 

nuevo, que quizás no tiene nada que ver con el mundo al que pertenecían, y tomar bastante distancia 

como para que se puedan mover adelante y atrás, hacia un lado y hacia otro. No renegaré, pues, de 

ninguna de mis influencias, son las piezas con las que construyo estos mundos (ibíd.). 

 

A la vegada, l’experimentació amb què Casanovas s’entretenia permet entendre per què el 

tema de la tecnologia apareix amb assiduïtat en algunes de les primeres obres estrenades a 

Barcelona: Wolfenstein (2006)4 i La revolució (2009), entre d’altres. Precisament aquestes dues 

obres estan protagonitzades per informàtics amb dèries creatives. I és que la informàtica 

era una altra de les aficions del jove Casanovas: “Arreplegava capses de cartró enormes, per 

exemple, i feia veure que fabricava ordinadors gegants al pati de casa, com si fos Matthew 

Broderick a WarGames [John Badham, 1983], un dels clàssics juvenils del cinema dels 

vuitanta” (Pons, 2014, p. 45). 

Seguint la recomanació d’un veí, l’any 1996 Casanovas decidirà matricular-se a 

l’Escola Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) atret per les 

possibilitats inventives que aquell món li oferia. Abans d’acabar el primer curs, però, la 

decisió va resultar ser equivocada. Tot i que tant les ciències com les matemàtiques li 

agradaven, el van decebre el component teòric de la carrera i la creença que aquells 

coneixements no tenien una aplicació pràctica a curt termini. El que havia estat un molt 

bon estudiant va començar a suspendre assignatures. Perdut l’interès en la universitat, totes 

les energies que fins llavors havia centrat en els artefactes mecànics i electrònics van buscar 

una altra motivació.  

                                                 
4 Totes les dates que acompanyen els títols de les obres de Casanovas fan referència a l’any d’estrena; en el cas 
d’aquelles que han guanyat un premi, utilitzem l’any de publicació. Les obres de la trilogia Hardcore videogames 
van publicar-se després de l’estrena, de manera que farem servir l’any en què es van dur a l’escenari. 
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El gir decisiu en la seva trajectòria professional s’inicia l’estiu que va seguir el primer 

curs de carrera, segons Pons (ibíd., p. 46). Coses de l’atzar: “Fa uns quants anys volia 

apuntar-me a un curset de cuina en un centre cívic i com que no quedaven places em vaig 

apuntar a un curs d'iniciació al teatre: la qüestió era fer alguna cosa” (Vidal, 2004, p. 112). 

Casanovas és un home d’acció que necessita plantejar-se reptes que el motivin 

constantment. És per això que “la qüestió era fer alguna cosa”. Malgrat posar el primer peu 

en el món del teatre com a actor, el que de seguida va cridar l’atenció a Casanovas va ser 

l’organització dels intèrprets i la confecció de la història. Atret per les fórmules numèriques, 

no s’havia plantejat mai dedicar-se a l’escriptura. Però aquell tipus de literatura poc 

narrativa el va captivar de tal manera que ja al 2001, amb el grup d’actors que havia conegut 

al curset de Vilafranca del Penedès, ell i un amic (Xavier Vallès) van adaptar un clàssic de 

Luis Buñuel, El ángel exterminador (1962). Val a dir que aquesta primera experiència en el 

terreny de la dramatúrgia pren especial rellevància si mirem la trajectòria de Casanovas en 

perspectiva. I és que, com veurem, el seu teatre beu sobretot de referents audiovisuals, tal i 

com han reconegut l’autor en més d’una entrevista i la crítica en la majoria d’articles. Per 

tant, no és casual que la primera incursió en el món del teatre fos a través de l’adaptació per 

a l’escena d’un text pensat per a la pantalla. 

En aquella època de desencís universitari en què va topar de casualitat amb el teatre, 

Casanovas es va anar impregnant-se d’una àmplia sèrie de referències culturals que van anar 

creant un univers creatiu particular. Les hores que no dedicava a l’estudi s’omplien de 

sessions de pel·lícules a la Filmoteca, d’exposicions, de lectures, que només podia trobar a 

la capital catalana. Així, que Casanovas es matriculés a Barcelona va ser clau per sortir d’un 

nucli prou tancat i menys actiu culturalment com és Vilafranca. Per altra banda, Casanovas 

també cita com a fonts de referències de tot tipus la ràdio i Internet: “A mi em va canviar la 

vida Internet i Radio 3. Era l’any 1996, i aleshores Internet tot just començava, i era 

interessantíssim cercar-hi el que fos i explorar tot el que trobaves” (Pons, 2014, p. 45). El 

teatre de Casanovas no es pot separar de la música i les referències musicals. Amb molta 

probabilitat, les hores al costat del transistor amb Radio 3 sintonitzada van tenir un paper 

crucial en la formació d’una cultura musical que es manifesta en cada un dels seus 

espectacles.  

Per fi, Casanovas va començar a intuir que aquella necessitat de jugar a ser inventor 

tenia molt poc a veure amb l’enginyeria de telecomunicacions: “[El vecino, Mingo, que me 

animó a estudiar ingeniería si tenía ganas de ser inventor] quizás tenía razón, pero más 

adelante descubrí, por varios giros de esta vida, a veces tan azarosa, que de lo que de 
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verdad tenía ganas era de inventar mundos, situaciones y emociones” (Casanovas, 2013c, p. 

3). D’aquesta manera Casanovas va fer els primers passos en el món del teatre, amb una 

idea molt clara: inventar mons. De mica en mica prenia forma aquella vocació que s’havia 

manifestat en les representacions de final de curs de l’escola. Val a dir que, tal i com ell 

mateix reconeix, tot i que sovinteja les sales d’espectacles, no li agrada el teatre. O, si més 

no, la majoria de teatre que es pot trobar a la cartellera barcelonina i, per extensió, catalana. 

Això no obstant, Massip, en el primer treball acadèmic dedicat a l’autor situa l’inici de 

l’interès pel teatre “després de veure After Sun de Rodrigo García al Mercat de les Flors 

(2001). S’hi va interessar per les referències populars i la proximitat que creava amb el 

públic” (Massip, 2009, p. 348). En canvi, Foguet i Boreu, com també Pons5, considera que 

Casanovas 

 

començà a interessar-se de debò pel teatre quan participava com a actor en un grup amateur de 

joves, que es creà a partir d’un curs d’iniciació a la interpretació al centre cívic L’Escorxador de 

Vilafranca del Penedès [...]. Era durant el curs 1999-2000. [...] Arran de l’experiència d’aquest curs, 

s’adonà que li agradava la direcció de tot el procés de creació d’un muntatge i, d’amagat, devia 

somniar a escriure i dirigir els seus propis textos (Foguet i Boreu, 2007b, p. 11). 

 

El mateix any que escriu l’adaptació del film de Buñuel i que veu l’espectacle de 

Rodrigo García, després de quasi bé un lustre d’estudiar una carrera que no el motivava, 

Casanovas es matricula a Belles Arts, també a Barcelona, especialment atret per l’art 

conceptual. Casanovas recorda que en aquella època va visitar nombroses galeries i 

exposicions d’art contemporani. D’entrada, el canvi de carrera pot semblar radical, un salt 

del blanc al negre. Això no obstant, ambdues disciplines comparteixen l’element creatiu, 

expressat, és clar, de maneres del tot oposades. I és justament aquesta dèria “d’inventor 

imaginari” (Pons, 2014, p. 45) el que mou Casanovas a matricular-se primer a la Universitat 

Politècnica de Catalunya i després a la Universitat de Barcelona. Si ens fixem de quina 

manera aquesta diversitat d’estudi ha marcat la seva producció dramatúrgica, en primer lloc 

veurem la influència de la tecnologia, sobretot de la informàtica i els videojocs. A més, 

Casanovas associa l’ús de fórmules matemàtiques pròpia de l’enginyeria de 

telecomunicacions amb l’escriptura teatral, ja que totes les rèpliques han d’estar molt ben 

lligades a fi que amb quatre d’elles no recaigui la tensió dramàtica i el públic pugui avorrir-

se. Ell mateix ho explica així: 

                                                 
5 Val a dir que, malgrat ambdós autors coincideixin a situar l’inici de la vocació teatral en aquell primer curset 
de teatre, no es posen d’acord amb les dates. Mentre que Pons es refereix a “l’estiu que va seguir el primer 
curs de carrera”, és a dir, l’estiu de 1997, Foguet Boreu ho situa tres anys més tard, quan Casanovas ja en tenia 
21. 
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Penso que, realment, per escriure teatre s’ha de tenir una mentalitat molt matemàtica. Escriure teatre, 

a diferència d’altres tipus d’escriptures, necessita que en un moment donat, malgrat et deixis endur 

per l’instint, també siguis molt capaç d’ordenar, de fer això que se’n diu “carpintería teatral”, aquesta 

capacitat de lligar els caps, de lligar tots els cables que vas llançant. I em sembla que haver tirat per la 

branca de les ciències, especialment per una enginyeria com Telecomunicacions, segurament m’ha 

servit per exercitar aquest tipus d’ordre mental (p. 118). 

 

Pel que fa a Belles Arts, la figura del creador amb ínfules d’artista és força recurrent en les 

seves obres. Aquest artista, frustrat o no, és el convidat a Tetris (2006) i més tard és Un home 

amb ulleres de pasta (2010), però també la treballadora de la companyia aèria que fuig a 

Neoburning Generation (2005) i el pare de Miquel Raventós, el candidat a la presidència que 

protagonitza Pàtria (2012), que va acabar, ni més ni menys, treballant de negre de Mark 

Rothko.  

   Pot semblar curiós que, un cop descoberta la vocació teatral, Casanovas optés pel 

món de la pintura, el dibuix, l’escultura, la performance i les instal·lacions. Ell ho explica així: 

 

Al quart any de telecos, ja no podia més i ho vaig deixar. El que més m’agradaven eren el teatre i el 

cinema, però per qüestions econòmiques no podia anar a l’Institut del Teatre i encara menys a 

l’ESCAC. Així que, com que també tenia facilitat pel dibuix, vaig optar per matricular-me a Belles 

Arts (Pons, 2014, p. 46). 

 

Sense entrar a valorar la idoneïtat de la tria, cal tenir en compte que Casanovas va ser 

conscient de la necessitat de formar-se per aprofundir en els mecanismes propis de 

l’escriptura dramàtica. Insistim: el que interessava i interessa a Casanovas no és la literatura 

dramàtica sinó el teatre amb espectadors. Considerava, i considera, que el text és una part 

més del procés per arribar a l’estrena. Com veurem, no sempre és el pas previ, sinó només 

el punt de partida; no és un producte acabat, sinó que cal revisar-lo i reescriure’l en el 

transcurs de la creació de l’espectacle. És a dir, si gràcies al curs que va realitzar a Vilafranca 

no hagués trobat un grup d’actors disposat a portar a escena les seves paraules, és probable 

que no hagués nascut amb tanta força la necessitat d’escriure textos: 

 

Mai no havia estat interessat en l’escriptura, ja fos perquè la meva formació és de ciències o per 

alguna altra cosa, mai no l’havia practicat amb assiduïtat. Com ja he dit, des del meu primer contacte 

amb el teatre em va interessar el que no es veu, i especialment el text. [...] Un altre dels motius [de la 

necessitat d’escriure textos dramàtics] va ser trobar un grup de gent que tenia ganes de posar en 

escena textos que jo havia escrit. Sense la seguretat que allò que escrivia acabaria essent vist, sentit i 

escoltat per un públic, potser no hagués començat a escriure (Vidal, 2004, p. 112). 
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Entre 2002 i 2005 Casanovas assisteix a diversos cursos, especialment a la Sala Beckett i a 

l’Institut del Teatre. D’aquesta manera, es forma amb Sanchis Sinisterra, Enric Nolla i Sergi 

Belbel a l’Obrador i amb Carles Batlle i Teresa Vilardell a l’Institut. També realitza un 

laboratori d’escriptura dramàtica a càrrec del dramaturg francès Yves Lebeau (organitzat 

per la SGAE i el Sitges Teatre Internacional 2003) i un curs de direcció a La Casona (Vidal, 

2004, p. 111). L’experiència que es va endur de cada curs li va ser útil, sobretot, per perdre 

la por a escriure, per adonar-se que “escriure una obra era factible, i que es tractava de 

deixar-se portar. Si he escrit tantes obres, trenta-quatre, és perquè en realitat escriure no 

porta tanta feina. La feina de veritat és pensar les obres i reescriure-les” (Pons, 2014, p. 

46).6 En relació a aquesta necessitat d’escriure, Casanovas comenta: 

 

[Realment] es necessiten cinc o sis hores per escriure una obra de teatre si no et desenganxes del 

paper o del teclat i no et pares a pensar ni un sol segon. Doncs per què no escriure’n. Com que 

[Yves Lebeau] ens va plantejar aquest repte a mi em va agradar molt, em va agradar molt i mira, 

prefereixo fer-ne moltes i que algunes puguin ser molt interessants, però no totes, que no pas fer-ne 

poques (p. 123). 

Les millors ocasions 

D’aquesta formació teatral sorgeix, després d’una obra (I tu no tens esperança amb mi?, 

estrenada l’agost de 2001) de la qual no tenim més referències que les de Vidal (2014, p. 

111), el primer text amb cert reconeixement: Les millors ocasions (2002), que guanya el 

desaparegut premi internacional AIET de Teatre Universitari “Josep Robrenyo” del mateix 

any. Aquesta peça breu, que es va publicar al cap de dos anys en el número 41 d’Assaig de 

teatre, té unes clares influències pinterianes i s’acosta a l’estètica del “drama relatiu” fruit 

dels tallers de Sinisterra a la Sala Beckett. A Les millors ocasions presenciem la trobada de tres 

personatges, primer en els lavabos d’homes d’una estació de tren i després en una sèrie 

d’espai indeterminats, com ara una habitació folrada de vellut vermell. Són Agnol, Brno i 

Crept, un abecé de personatges en què el primer, presentador televisiu, serà segrestat pels 

dos pinxos professionals per motius que ells amb prou feines saben. Davant la incredulitat 

                                                 
6 Desconeixem quines obres té en compte Casanovas a l’hora d’enumerar la seva producció. En el seu web 
(http://jordicasanovas.net/), llista un total de trenta-tres textos. En aquest còmput, que comença amb Les 
millors ocasions (2002), no hi apareixen ni els monòlegs d’I love TV (2004), ni l’aportació recent a l’espectacle 
conjunt La revolució no serà tuitejada, rebatejada com a Apple stories (2013), ni altres textos dels quals amb prou 
feines en tenim notícia. Vidal (2014, p. 111) fa referència al citat L’àngel exterminador (2001), I tu encara tens 
esperança en mi? (2001), El petit príncep, adaptació dramàtica a partir de l’obra homònima d'Antoine de Saint-
Exupéry (2003), Aquell qui no sap és un imbecil, qui sap i calla és un criminal, dramatúrgia a partir de poemes de 
Bertolt Brecht (2003). Foguet Boreu (2007, p. 24-25) també cita Terrorismes assortits (com una caixa de galetes), una 
peça breu que es va emetre per Comràdio el 22 de juliol de 2006, dins el programa d’Areatangent. Si incloem 
aquestes creacions, el nombre total arriba a quaranta produccions de factura pròpia. 

http://jordicasanovas.net/
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d’Agnol, la violència i la tensió aniran escalant fins que, sense raó aparent, Brno i Crept li 

extirparan part del fetge, com si es tractés d’una revisió contemporània del mite de 

Prometeu. Casanovas explica quines són aquestes ocasions millors: 

 

Irònicament, els criminals que protagonitzen aquesta obra senten nostàlgia de les èpoques on la 

força bruta, la censura i els dirigents dictatorials eren el pa de cada dia. Això els passa perquè actuen 

sense saber-ne les causes. El fet és que els crims, tant físics com psicològics, que es produeixen 

actualment no són tan visibles com en èpoques passades, però continuen tenint els mateixos 

resultats, però el fet d’estar ocults o maquillats anul·la la capacitat d’enervació del poble, i queden 

més impunes que abans. Les dictadures continuen, són diferents, però continuen. L’excés 

d’informació i el mareig no permeten ni el creixement d’una resistència mental (Vidal, 2004, p. 112-

113). 

 

Foguet i Boreu comenta: 

 

No interessa tant explicitar-ne els motius, sinó explorar els topants d’una situació en què la dinàmica 

de poder és aparentment molt clara: els rols estan ben delimitats, però els límits de cinisme i de 

crueltat gore, de sang i fetge, a la manera de Quentin Tarantino, a què es pot arribar són imprevisibles 

(Foguet i Boreu, 2007b, p. 24). 

 

Les úniques preocupacions dels mafiosos són si se’ls taca el vestit i quins són els seus drets 

com a treballadors, mentre fan consideracions del tipus “[quan torturem,] als ulls de la 

humanitat, es podria dir que el que estem fent és crear” (Casanovas, 2004, p. 130). Tot 

plegat esquitxat de cert mite de l’edat d’or a què fa referència el títol, Les millors ocasions: 

 

CREPT: El problema no és aquest, saps? El problema és que ja no es pot fer com abans. Ja no es 

poden fer les coses com abans. La veritat és que se me’n fot que parli o no. Bé, no se me’n fot, no. 

(Pausa.) Abans era més senzill. Molt més fàcil. En les millors ocasions. Ara no. Ara tot s’ha de fer 

diferent (ibíd., p. 127). 

 

Massip opina: 

 

L’animalada és monumental, d’un sarcasme negre, negre, i recorda, sobretot, La sang (1998) de Sergi 

Belbel i, d’alguna manera, Paraules encadenades (1995) de Jordi Galceran. L’autor es remet, però, a 

Pinter, per tot allò que queda ocult i sense explicació, obert a les cabòries del lector/espectador, i a la 

violència de Blasted de Sarah Kane (1995) (Massip, 2009, p. 349). 

 

En aquesta primera peça, que no s’estrenarà fins el 20 de setembre de 2012 a la Sala 

Flyhard sota la direcció de Ferran Utzet i després d’haver estat intensament revisada pel 
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mateix Casanovas7, ja afloren algunes de les temàtiques que cohesionen la producció 

heterogènia de l’autor. Hi veiem, sobretot, la violència, que en aquest cas té unes clares 

arrels pinterianes i se’ns mostra d’una manera subtil i crua; quan la situació és massa 

explícita, l’ús del fosc i d’un paisatge sonor en què es barregen els ritmes llatins de “Papa 

Loves Mambo” (Perry Como, 1954) i el crits de dolor d’Agnol, ens recorda les escenes de 

violència fora de camp de Pinter. De fet, el presentador presencia l’execució a sang freda 

del seu fill, que succeeix entre bambolines. Aquesta mateixa escena en què es contraposen 

la lleugeresa de la música amb la barbaritat de la tortura ens recorda la seqüència culminant 

de Reservoir Dogs (1992), un dels primers films de Tarantino, en què a ritme de country 

s’amputa l’orella a un agent de policia. Pel que fa a la violència com un dels temes cohesius 

de l’obra de Casanovas, ell mateix comenta: 

 

[És] una cosa que evidentment em genera molta inquietud: a mi em fa por, la violència. Si em trobo 

en el cas que, efectivament, la civilització s’acaba i comença la violència, jo no sé com em defensaria, 

no sé com hauria d’actuar. I em sembla que és possible que li passi a bona part de la societat. No 

hem estat entrenats per seguir sobrevivint com a salvatges, sinó que ens hem anat civilitzant tant 

com podíem. En canvi, de salvatges encara n’hi ha. I bé, ens estem convertint més vulnerables. I és 

una cosa que em fa por, és una part de malson que faig viure als personatges de les meves històries 

(p. 121). 

 

L’ús irònic de la música serà una altra de les constants dels espectacles de Casanovas, com a 

Sopar amb batalla (2010), però també l’aparició del món de la televisió, les dèries creatives o 

artístiques dels personatges, en aquest cas expressades de manera ben macabre i, finalment, 

l’omnipresència d’uns poders desconeguts que governen i marquen els destins dels 

personatges, tema que ens remet al concepte de “societat líquida” encunyat per Zygmunt 

Bauman (1925). En aquesta línia, Massip afirmava en un dels primers articles sobre el 

dramaturg que “[en] les seves obres Casanovas dóna voltes i voltes a un tema recurrent: els 

fils ocults que controlen el món. Els múltiples sistemes de govern i els seus representants 

polítics no són més que delegats puntuals d’un poder a l’ombra que ho acaba decidint 

gairebé tot” (Massip, 18 gener 2006). Així, a Les millors ocasions ja apareixen els eixos 

vertebradors de la producció del dramaturg. 

 

                                                 
7 A fi de veure l’evolució en els textos de Casanovas hem optat per analitzar la versió de 2002. El text es va 
revisar el novembre de 2011 i el setembre de 2012, en motiu de l’estrena, i els canvis són força importants. 
Per exemple, es manté la unitat d’espai, ja que l’acció transcorre només en els lavabos d’homes d’una estació 
de tren. A més, els personatges canvien de nom, variació que només podem apreciar a partir de la lectura; així, 
Agnol passa a ser Alonso, Crept és Moreno i Brno, Carrasco. 
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Gebre 

Compaginant la formació teatral en diversos espais i la carrera de Belles Arts, Casanovas 

decideix tirar endavant un altre text, Gebre, que estrena el 27 de novembre de 2003 a la Sala 

Trinitaris de Vilafranca del Penedès. Aquest és un altre exemple de la gran influència que té 

Harold Pinter, a part de Bernard-Marie Koltès, Sarah Kane i Thomas Bernhard, en el 

primer Casanovas. De fet, Gebre és estèticament propera a Les millors ocasions i mostra de 

quina manera l’autor intenta definir un estil propi més enllà dels diferents mestratges 

rebuts. Tornem a veure com conflueixen tres personatges misteriosos, tot dones, les quals 

el text es referirà amb el nom de les actrius. Casanovas també emprarà aquest procediment 

a Sopar amb batalla, tot i que, com a Les millors ocasions, només la lectura de l’obra ens permet 

conèixer el nom de cada personatge, ja que s’empren sols per distingir qui diu cada rèplica. 

A diferència de Les millors ocasions, el grau d’abstracció és força elevat, de manera que una 

vegada i una altra es posa a prova la comprensió del lector/espectador. La fredor del text es 

fa palesa en el mateix títol. L’espai, una casa de muntanya d’estil kitsch, es caracteritza per la 

mateixa indeterminació que els personatges. Tot i mantenir-se la unitat clàssica de lloc, de 

mica en mica l’escena es va despullant fins que esdevé un “espai escènic totalment net” 

(Casanovas, 2013b, p. 65). Pel joc que s’estableix amb els conceptes de “temps”, 

“memòria”, “realitat” i “veritat”, Massip relaciona el muntatge amb una obra de Pinter 

(Vells temps, 1971) i veu ressonàncies d’un film d’Ingmar Bergman, Persona (1966). De nou, 

la violència té un paper rellevant, no només per l’aparició d’un ganivet amenaçant, sinó 

perquè entre l’opacitat de les rèpliques àgils s’endevina la implicació en un crim i fins i tot 

uns possibles abusos sexuals. En aquest text Casanovas assaja una estructura d’escenes 

marcada per una fragmentació que també trobarem a Estralls (2007) i que, segons Batlle, 

forma part de bona part de la dramatúrgia catalana contemporània (vg. Batlle, 2005). 

Foguet i Boreu n’analitza l’estructura: 

 

L’estructura en dues parts simètriques permet de fer anar endavant l’acció (forward), en la primera, 

de manera que l’espectador perd informació rellevant de la trama, o rebobinar endarrere (rewind), en 

la segona, amb l’objectiu de completar els fragments el·líptics i, a la fi, d’ampliar-ne el sentit per 

relació i suma dels elements de la història (Foguet i Boreu, 2007b, p. 24). 

 

Aquest anar endavant i endarrere té un paral·lelisme amb els salts temporals que marcaran 

l’última part de la trilogia dels videojocs, City/Simcity (2007). Segons Massip, Gebre és “un 

exercici de sostracció pinteriana, precís, misteriós, inquietant, irresoluble, a mercè de la 
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imaginació del lector” (Massip, 2009, p. 349-350).8 Més enllà de ser un rara avis en el 

conjunt de l’obra de Casanovas, aquest és un text no del tot reeixit pel mareig a què sotmet 

el lector/espectador. Nogensmenys, Gebre és rellevant en la trajectòria de l’autor per dos 

motius. En primer lloc, perquè és el primer muntatge que escriu i dirigeix amb la intenció 

d’allunyar-se del teatre amateur que fins llavors havia practicat. La recerca de 

professionalitat permet que l’espectacle superi els límits comarcals i es presenti a Barcelona, 

primer al Teatre de la Riereta (de l’1 al 4 d’abril de 2004) i a la X Mostra de Teatre a la Sala 

Beckett (del 16 al 17 de novembre de 2004). A més a més, amb Gebre Casanovas comença a 

posar en pràctica un mètode de treball que amb el pas dels anys i l’acumulació d’experiència 

definirà un estil i un llenguatge genuïns. I és que Gebre es va anar escrivint al llarg dels 

assajos, conjuntament amb el treball de les actrius. Massip ho resumeix de la següent 

manera: 

 

[El] seu mètode de treball com a director [consisteix] a lliurar als intèrprets l’inici de l’obra i a partir 

d’aquí es va treballant a la sala d’assaig i es va escrivint paral·lelament a aquest treball. L’autor no té 

prèviament escrits la continuació i el final de l’obra: ho realitza a la vista d’allò que, conjuntament 

amb els actors, van fent i provant sobre l’escenari. És un procés que requereix una gran 

concentració, alguna irregularitat textual, però l’espontaneïtat amb què és duu a terme dóna una 

frescor nova al diàleg (Massip, 2009, p. 350-351). 

 

Així, Gebre es pot considerar el germen del grup Flyhard Theatre Company, ja que forja una 

manera de treballar; a més, dues de les actrius del repartiment, Roser Blanch i Clara Cols, 

formaran part de la companyia que acompanyarà l’actor fins el trencament per 

desavinences personals el novembre de 2013. 

Un teatre polític, un teatre del present 

Segons Vidal (2004, p. 111), el març del mateix any Casanovas havia estrenat El petit príncep, 

una adaptació dramàtica del clàssic per a totes les edats d’Antoine de Saint-Exupéry. D’un 

mes abans de l’estrena de Gebre és Aquell qui no sap és un imbecil, qui sap i calla és un criminal, un 

espectacle vertebrat per poemes de Bertolt Brecht. Sense arribar a ser estrenat, Casanovas 

escriu Estat de dret, també el 2003, i del qual tenim notícia a través de Massip. Val a dir que 

aquest és el segon text que Casanovas llista en el seu web, després de Les millors ocasions. Es 

tracta d’“una peça política que tracta de la construcció del terrorista per part d’intermediaris 

d’un governant que sap que la comissió d’actes terroristes el beneficiarà” (Massip, 2009, p. 

349). L’autor recuperarà el tema del terrorisme en una peça inèdita centrada en les 

                                                 
8 Per a un resum detallat de l’argument, vegeu Massip (2009, p. 350). 



29 
 

conseqüències dels fets de l’11M i que porta per títol, precisament, Madrid.110304 (2004) i 

també en una peça breu que es va emetre per la ràdio, Terrorismes assortits (com una caixa de 

galetes) (2006). Estat de dret no és un text convincent, però demostra que Casanovas és un 

creador compulsiu que, malgrat preferir clarament la representació a la l’escriptura, escriu 

textos sense la perspectiva d’una estrena a l’horitzó. A la vegada, el fet d’emmirallar-se en la 

política del PP encapçalada per Aznar és un primer símptoma de quina deriva agafarà el seu 

teatre: el gust per la representació del present, de l’ara i aquí. Teatre polític? Casanovas diu: 

 

Sí, jo crec que el teatre pràcticament sempre és polític i en tot cas em penso que el meu teatre 

sempre ha estat polític, sempre hi ha una intenció d’afectar en el que està passant Curiosament, quan 

els ànims estaven més alts, quan es vivien èpoques d’esplendor, segurament he escrit les obres més 

dures, perquè tenia la sensació que calia advertir del que podia anar malament (p. 124). 

 

I també: 

 

Jo sempre he pensat que faig teatre polític. La prioritat és emocionar i entretenir l’espectador, però, 

des de la primera obra, totes són polítiques. Coses que em preocupen ara, però amb un punt 

extraordinari. Ara bé, posicionar-se, en qualsevol tema, és una absurditat. No ho hem de fer. Estem 

obligats a fer-nos preguntes (Serra, 28 febrer 2013, p. 30). 

 

Fins i tot sembla estar en desacord amb aquell teatre que no s’implica en el present. En 

alguna entrevista es mostra bel·ligerant amb la tendència de la cartellera catalana de 

programar clàssics. Responent a un “Qüestionari a dos joves autors catalans” per la revista 

Pausa de la Sala Beckett, Casanovas escriu: “Desmentim-ho per enèsima vegada, les 

històries de fa quatre-cents anys no són vigents, ho són els sentiments i les emocions 

(universals i perennes), no les històries” (Qüestionari, 2009, p. 69). Més endavant, confessa: 

 

Prohibiria les representacions de clàssics, si més no, per una temporada (i això no és cap blasfèmia; 

ara, si el teatre ja no és allò que parlava a tot el poble del seu temps i ha passat a ser un museu de les 

històries d’altres temps i s’ha sacralitzat, llavors blasfemo sense pudor) (ibíd., p. 72). 

 

Com veurem, Casanovas ha adaptat dues obres clàssiques, deixant-hi amb claredat el seu 

segell personal: Woyzeck (1837), de Georg Büchner i La senyoreta Júlia (1888), d’August 

Strindberg. Quan li preguntem com és que ha fet aquestes versions si sembla renegar dels 

clàssics, Casanovas respon: 

 

[Jo] no renego dels clàssics, de fet els clàssics m’interessen molt. El que no em sembla bé és que un 

teatre que sigui viu es fonamenti només de clàssics. Per mi això és el problema. El mateix 
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Shakespeare reversionava històries que havien estat clàssiques anteriorment, i així successivament. 

No es tracta de renegar (p. 127). 

 

Per tant, del clàssic cal agafar-ne l’essència i actualitzar-la, per portar a col·lació aquells 

temes universals que podien commoure el públic de mitjans del segle XIX i el públic del 

principi del tercer mil·lenni. És per això que els dos clàssics, en mans de Casanovas, 

pateixen una actualització important. 

Després d’uns primers experiments en què pesava la influència d’una dramatúrgia 

força críptica, de mica en mica, text a text, Casanovas va perfilant una manera de fer teatre 

que es proposa fer una exploració de la realitat. Tal i com diu Foguet i Boreu: 

 

El principal estímul que motiva Casanovas a escriure és el fet de reflexionar sobre un aspecte de la 

realitat propera que troba inintel·ligible, sobretot perquè no acaba d’entendre la manera com s’hi 

acaren els altres. L’escriptura d’un text teatral és, per tant, una via ideal per a la descoberta: per a 

escoltar o imaginar opinions, de vegades fins i tot contraposades, sobre el mateix tema, i establir-hi 

un diàleg per mitjà del qual es posin en joc els caires diferents que presenta el tema triat (Foguet i 

Boreu, 2007b, p. 14-15). 

 

La necessitat de parlar del present des del present, de fer servir el teatre com un espai de 

reflexió del que està passant i no del que ha passat, ha fet que a voltes les seves estrenes 

adquireixen connotacions quasi bé profètiques. És també en aquest sentit que Casanovas 

considera que el seu teatre és polític. Per exemple, són especialment interessants els casos 

de La Ruïna (2008) i Pàtria. La primera, en què es planteja un escenari apocalíptic amb una 

caiguda sobtada del sistema econòmic que sumeix els protagonistes en un estat de gran 

incertesa, va estrenar-se pocs mesos abans que les portades dels diaris deixessin de parlar de 

“recessió” o de “desacceleració” i portessin a col·lació l’amenaçadora “crisi”. Amb Pàtria va 

passar una cosa semblant: tot i ser un text que s’estava madurant des de feia anys, l’estrena 

va estar marcada per la proximitat d’unes eleccions autonòmiques amb la qüestió 

independentista a primera plana de l’agenda dels partits. De fet, Casanovas no té clar si va 

ser una sort o una desgràcia el fet que la seva història fos quasi bé superada pel context 

social i polític: 

 

[Jo] hagués preferit que la meva ficció no hagués tingut res a veure amb la realitat. En tot cas era una 

hipòtesi més extrema, que havia escrit, que havia esbossat fa cinc anys una mica per parlar de la 

identitat nacional [...]. Resulta que després ha passat que un candidat independentista a punt de 

guanyar les eleccions no era molt probable fa un any, i ara és més que possible. Bé, coses de l’atzar i 
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benvingut, i en tot cas si ha provocat que més públic pugui estar interessat doncs fantàstic (Presegué 

i Coll, 2013, p. 62-63). 

 

Un altre cas semblant és el de Julia Smells like teen spirit (2009), que es va estrenar al 

Grec ‘09, quan encara ressonava la mort de la gran estrella del pop, Michael Jackson. 

Llavors, Casanovas reconegué que l’actualitat se li havia avançat (Barranco, 16 juliol 2009). 

I és que l’autor, que en un principi s’interessava tant pel llenguatge audiovisual com pel 

dramàtic es va acabar inclinant pel teatre perquè li permetia una immediatesa que la resta de 

canals (el llibre, la pel·lícula) impossibilitaven. Mentre que amb un espectacle pots plantejar-

te la idea i en dos mesos presentar-la davant de públic, en una pel·lícula o un llibre, entre el 

primer esborrany i la seva presentació final poden arribar a passar anys. En aquesta línia, 

Casanovas explica: 

 

[El teatre permet] la immediatesa, permet que [...] fins i tot puguis parlar d’un tema d’actualitat d’un 

dia per l’altre. En canvi, els altres mitjans demanen més temps. I també permet aquest treball encara 

una mica més de col·lectiu que és molt més simple que en altre mitjans, sobretot en el cinema. Vull 

dir, el teatre és director, actors, text i poca cosa més (p. 117). 

 

En contraposició, 

 

[en el cinema] els processos són més llargs, les postproduccions són més dificultoses, tot és més lent, 

depèn de molts més diners. I col·legues que estan treballant o han estudiat cinema, doncs més d’un 

cop ho comenten: “Jo, amb els tres o quatre anys que estic treballant per intentar tirar endavant la 

primera pel·lícula tu ja n’has fotut vuit, d’obres.” De moment encara prefereixo fer vuit obres (p. 

117-118). 

 

És per això que els pocs contactes que ha tingut amb el món audiovisual l’han decebut 

profundament, per la lentitud del procés i perquè no afavoreixen el treball d’autor, ja que 

les decisions es reparteixen entre un ampli equip de professionals. En conseqüència, no està 

gens orgullós de l’adaptació cinematogràfica de La Ruïna que va dirigir Elena Trapé amb 

Escándalo Films, la productora de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 

(ESCAC), i el mateix repartiment d’actors que va fer temporada a La Villaroel. Tot i això, 

sembla que Una història catalana (2011) seguirà el mateix camí per esdevenir una telemovie, 

produïda per Fausto Producciones i dirigida per Isidro Ortiz (Barrena, 14 febrer 2013). 

Caldrà veure quin és el resultat final i si en aquest cas satisfà al dramaturg. 
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I Love TV 

L’any 2004 funda a Vilafranca la Flyhard Company Theatre amb Roser Blanch, Clara Cols i 

Xavi Vallès, amb qui havia fet la seva primera incursió en el món de la dramatúrgia. La 

companyia s’acabarà consolidant amb l’arribada de Pablo Lammers i Sergio Matamala, que 

ocuparan el lloc de Vallès. Des de llavors, Casanovas s’ha encarregat d’escriure i dirigir els 

espectacles que protagonitzaven aquests actors. Puntualment la companyia comptava amb 

la col·laboració d’altres actors, sobretot a partir de l’encàrrec de Javier Daulte per La 

Villarroel, per la qual la companyia va preparar La Ruïna i La revolució. Els primers passos 

van ser prometedors ja que l’ajuntament de la seva ciutat natal va impulsar la producció 

professional d’un nou espectacle, Neoburning Generation (2005). Això no obstant, el teatre on 

s’havia de representar, Cal Bolet, va haver d’aplaçar l’estrena per la necessitat de fer 

reformes a les instal·lacions. 

L’imprevist va servir per engegar un altre projecte, amb el principal objectiu de no 

aturar l’activitat. Es tractava d’una sèrie de monòlegs al voltant del món de la televisió 

titulat ni més ni menys I Love TV (2004). Alguns d’aquests monòlegs es van publicar al 

número 23 de la revista Pausa sota el títol M’agradaria viure sempre davant o darrere la televisió 

(2006). Aquests textos, amb l’únic fil conductor del món televisiu, s’allunyen clarament del 

caràcter críptic que havia marcat les aproximacions inicials de Casanovas a la dramatúrgia. 

S’inicia el que Foguet i Boreu, parlant de Neoburning Generation, anomena “la investigació 

que la companyia fa de la capacitat receptiva del públic” (Foguet i Boreu, 2007b, p. 26). 

Endinsant-se en el terreny de la cultura pop amb referències a sèries juvenils com ara 

Dragon Ball, que ha marcat època des de la seva estrena el 1986, l’espectacle té un clar 

component lúdic en què les interpel·lacions al públic són constants. L’obra té el to 

d’homenatge a un mitjà de comunicació que va definir una generació. Així, “entre la sàtira i 

l’humor eixuts, els personatges d’I Love TV conceben la televisió no pas com una «caixa 

beneita» alienadora, sinó com una finestra per al coneixement del món” (ibíd., p. 25). 

Massip defineix l’espectacle com “una autèntica apologia de la televisió com a «mestra i 

mainadera» de la seva generació, i contra la desqualificació que en fa l’«alta cultura»” 

(Massip, 2009, p. 351). Casanovas comenta com la televisió li permet connectar amb els 

espectadors: 

 

[La televisió] és un element de comunió col·lectiva. De fet, les sèries són una referència que tothom 

té, són elements que ens són pròxims. De la mateixa manera que fa quatre segles parlàvem dels reis 

perquè [...] tots els espectadors [els] coneixien, doncs una cosa com la televisió que està al costat de 

tothom em sembla un element molt útil i inconscientment recurrent (p. 122). 
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Un espectacle sobre la televisió no pot obviar la hibridació de llenguatges. És per 

això que la representació semblava emular alguns processos propis de l’art contemporani, 

com ara la performance o el videoart, que Casanovas descobria com a estudiant de Belles 

Arts. En l’acotació inicial Casanovas traça com ha de ser la posada en escena: “Aquests són 

tres monòlegs per a ser representats davant d’una càmera de vídeo. El resultat de la 

filmació es podrà veure per un aparell de televisió o per una pantalla projectada. Cada un 

dels actors parlarà molt suaument davant un micròfon” (Casanovas, 2006b, p. 128). En 

aquest espectacle la companyia experimentà amb la retransmissió en directe del que passava 

a l’escenari, procediment que també es va emprar a Neoburning Generation. De fet, I Love TV 

i Neoburning Generation, representen les dues úniques ocasions en què Casanovas ha utilitzat 

el vídeo en un espectacle. Tot i la insistència de qualificar el seu llenguatge de 

cinematogràfic per part de la crítica, a partir de Neoburning Generation tots els recursos que 

ha fet servir el dramaturg han estat purament teatrals. El mateix Casanovas ho reivindica 

tot i no negar que el seu teatre està influït pel cinema. 

 

[De fet, en les meves obres] no hi ha elements que no siguin teatrals. Sí que m’ho plantejava: el meu 

és un llenguatge cinematogràfic. Però en el fons és mentida. El que passa és que el que estava veient 

en el teatre era un llenguatge no teatral. I en anar cap al cinema i utilitzar tots els elements que hi 

havia (llums, música, actors, moviment, disposició del públic) crec que he arribat a un llenguatge 

encara més teatral, absolutament teatral. Només hi ha teatre (p. 120). 

 

En aquesta línia, Ordóñez, a propòsit de La revolució, escriu: “Casanovas, como Daulte, no 

requiere grandes panoplias tecnológicas para hacernos ver su procedimiento. Aquí no hay 

megapantallas ni efectos especiales sino teatralidad pura y simple, artesanal” (Ordóñez, 

2009). Val a dir que a Auca del Born Casanovas pretenia utilitzar projeccions per evocar la 

Barcelona de 1714, però els obstacles de la burocràcia i les limitacions de l’espai ho van fer 

impossible.  

Si més no, amb I Love TV es comença a esbossar, seguint aquella voluntat de parlar 

de l’aquí i de l’ara, un retrat generacional que prendrà força amb la trilogia Hardcore 

Videogames i que culminarà amb Un home amb ulleres de pasta una revisió de la segona part de 

la trilogia, Tetris. I Love TV es va reestrenar al Club Capitol l’octubre de 2013 amb la 
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inclusió de monòlegs de fins a vuit dramaturgs catalans joves, inclòs Casanovas (Fondevila, 

21 octubre 2013).9 

Neoburning Generation 

Finalment arriba Neoburning Generation, estrenada el març de 2005 a la ciutat natal de 

la companyia. En primer lloc cal destacar que en el títol aparegui la paraula “generació”, un 

exemple clar de com Casanovas intenta dirigir-se al segment de població a què pertany. Als 

paral·lelismes esbossats amb I Love TV s’afegeix el tractament de la cultura pop, enfocat 

amb un crítica humorística a la societat de consum, als dictats de les tendències i al món de 

les marques. L’obra planteja una mena d’esclavatge del consum cultural en què per ser 

acceptat socialment cal seguir sense vacil·lacions l’última moda, encara que això signifiqui 

tenir una personalitat superficial: 

 

MARK: Et trobo molt interessant... pels grups de música que coneixes i les tendències artístiques... 

SONIA: De debò? 

MARK: És molt interessant... 

SONIA: Què dius? Tot això no vol dir res... són una sèrie de noms que m’he anat aprenent... sense 

entendre’ls... com les taules de multiplicar... per poder-me moure en aquesta mena d’àmbits... si no 

estàs consumint constantment productes de cultura... no ets ningú... i no hi pots estar... et 

menystindran... 

MARK: Doncs m’agradaria ser com tu... (Casanovas, 2005b, p. 57). 

 

Els personatges, artistes frustrats que creen més de cara a la galeria que per convicció, 

acaben alliberant-se de certs prejudicis snobs i acceptant que una simple pel·lícula d’acció 

és una forma d’entreteniment tan vàlida com una pel·lícula iraniana. El llenguatge 

cinematogràfic, secundat per l’ús del vídeo a l’estil de Frank Castorf i la Volksbühne 

(Massip, 2009, p. 351), fa presència en el ritme i l’argument de l’espectacle, els 

protagonistes, Sònia i Bez, ens recorden les pel·lícules de fugitius, gènere que Bonnie and 

Clyde (Arthur Penn, 1967) representa a la perfecció. A la vegada, la parella de policies, 

Drexler i Estruch, és una altra aportació a la figura estereotipada del representant de la llei: 

són dos personatges contraposats (el que mana i el que és manat) que es remeten al binomi 

clown/august del circ. La influència de la gran pantalla és especialment evident en una de 

les acotacions, en què es marca la transició d’una escena a l’altra amb “3 fotogrames. Pas 

del temps” (Casanovas, 2005b, p. 21).  

                                                 
9 De fet, el llistat d’autors que signa els diferents monòlegs de l’espectacle és una mostra força representativa 
de la nova dramatúrgia catalana, amb l’excepció de Galceran: Blanca Bardagil, Marta Buchaca, Jordi 
Casanovas, Cristina Clemente, Guillem Clua, Jordi Galceran, Llàtzer Garcia i Alberto Ramos. 
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L’estructura fragmentada és una herència de muntatges anteriors. En aquest cas, 

seguint la fórmula de dos i dos, Casanovas assaja la representació simultània d’escenes, que 

en el text es marca amb la disposició dels diàlegs en dues columnes paral·leles. L’obra es 

divideix en dues parts i les seqüències s’enllacen amb algun monòleg, gènere que Casanovas 

havia cultivat justament en l’espectacle anterior. L’element paranormal fa acte de presència 

per primer cop: resulta que en l’aeroport on es troben Sònia i Bez s’ha assassinat una mena 

de déu, i la parella de pròfugs són els principals sospitosos del crim. Fins i tot hi ha 

pinzellades de teatre de l’absurd, personificades pel personatge de l’informador, que ho ven 

tot a dos euros. Tot això barrejat amb referències a grups de rock actuals (La habitación 

roja, The Faint, Bill Laswell & Wobble), programes de televisió del Canal 33 (Silenci, que 

presentava Bibiana Ballbè), festivals de música (s’esmenta de manera implícita el FIB), 

pel·lícules de mafiosos (Scarface, Brian de Palma, 1983) i receptes de cuina.  

L’argument, proper a l’esperpent, s’impregna de la dinàmica pròpia dels videojocs, 

de manera que l’obra es pot considerar la primera pedra de la trilogia Hardcore Videogames. 

Malgrat semblar que Mark mor quan pròfugs, policies i mafiosos conflueixen a l’escenari, 

en l’última escena torna a aparèixer per revelar que, de fet, tot es tractava d’un joc. Com en 

un videojoc en què la partida es pot reprendre una vegada i una altra tornant a l’inici, la 

disposició del final és idèntica a la del principi: s’ha tancat el cercle i Mark segueix viu. Com 

pot ser? Estem en un videojoc i al jugador encara li quedaven dues vides. Per tant, 

l’evolució de la història i de l’acció emula la dinàmica interna del videojoc: 

 

SONIA: Qui era el Pat Tatum? Qui era el Harry Montana? Qui era el tio de la maleta? 

MARK: Dona, són personatges dissenyats perquè el joc vagi evolucionant... si no hagués mort 

ningú... no ens haguessin buscat ni perseguit... ja no hi hagués hagut joc... no hi hagués hagut 

història, saps? 

SONIA: No em pots deixar sense saber-ho... 

MARK: No... jo no en sé res...  

Sonia: No? 

MARK: Només sabia alguna cosa... per les versions anteriors... 

SONIA: Mark... per què serveix tot això? 

MARK: Per divertir-se... per entretenir-se... digue’m [sic] si t’ho has passat bé o no.... eh? Mentre ens 

perseguien... mentre esperàvem a veure què passava... mentre ens miràvem per atacar els sicaris... no 

ho sé Sonia... jo m’ho he passat molt bé... 

SONIA: Sí... sí... jo també... (Casanovas, 2005b, p. 58-59). 

 

Aquest conjunt de rèpliques finals sembla descriure a la perfecció què busca Casanovas 

amb l’espectacle: potser l’argument és força inconsistent, potser no s’acaba d’entendre la 
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trama, però si l’espectador s’ho ha passat bé ja ha valgut la pena. Val a dir que l’obra es 

tanca amb una interpretació en directe d’una cançó de Depeche Mode, “Enjoy the Silence” 

(1990), de manera que a l’escenari hi veiem guitarres i micròfons, com en un concert. A 

Julia Smells like teen spirit es repetirà aquest procediment. I és que l’art dramàtic ha de beure 

del món de la música, ja que “l’autèntic repte seria que el teatre generés el mateix grau 

d’emoció que un concert, m’agradaria que el públic arribés a cridar al teatre com si fos 

davant de la seva banda favorita” (Olivares, 17 octubre 2008). Com comentàvem, la música 

és un dels marcs de referència cabdals en el teatre de Casanovas. 

Andorra 

Amb Neoburning Generation la Flyhard Theatre Company aixeca el vol. Irònicament, la 

companyia pren el nom d’una empresa fictícia de vols low cost que apareix al principi de 

l’obra. L’activitat teatral de Casanovas no s’atura i el mateix any, en només una setmana, 

engipona Andorra (2005), un exercici d’estil que juga amb el gènere de la comèdia romàntica 

afegint una pinzellada d’humor negre. Amb aquest text, l’autor “es proposa de sondejar el 

«romanticisme edulcorat», un dels aspectes més anòmals en la dramatúrgia de Casanovas” 

(Foguet i Boreu, 2007b, p. 27). L’obra mereix el Premi Marqués de Bradomín, el segon 

guardó en la trajectòria del dramaturg, i representa la immersió de ple en la representació de 

la generació de joves d’entre vint i trenta anys. Arran del premi, Andorra es va estrenar al 

Versus Teatre de Barcelona el 22 d’agost de 2006 amb els actors de la companyia.10 De fet, 

és el primer espectacle en què participa Sergio Matamala, el qual interpreta el personatge 

principal.  

A través de monòlegs, intercalats amb escenes de ritme àgil, coneixem el 

protagonista, Manu, un noi acomplexat que mai ha trepitjat el país que dóna nom a l’obra i 

que “té la virtut de la inconveniència, la incapacitat d’expressar els sentiments més íntims i 

el mèrit d’una ingenuïtat sense malícia” (ibíd.). Casanovas disseca la fragilitat de les 

relacions amoroses pròpies de la joventut, mostrant per una banda el naixement de 

l’efímera relació de parella entre Manu i Marta, que jeu impedida en una cadira de rodes i, 

per l’altra, la ruptura progressiva entre el germà d’aquesta, Tato, i Mònica. És un exemple 

de l’amor “líquid” de què parla Bauman, tal i com apunta Foguet i Boreu (ibíd.). A Andorra 

es retraten les dèries d’aquests personatges i el món dels xats i les coneixences a través 

d’Internet (Massip, 2009, p. 353). Finalment, Andorra esdevé una mena de metàfora dels 

somnis, de les nostres il·lusions i anhels: és un lloc on val més no arribar per evitar la 

                                                 
10 Tal i com apunta Massip (2006, p. 353), la versió castellana d’Andorra es va llegir el novembre de 2006 a 
Madrid, en el marc d’un cicle organitzat per l’INJUVE del Ministeri de Treball. 
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decepció, un lloc en el qual potser ja hi estem. És en el monòleg final en què la meca del 

consumisme popular desenfrenat (Foguet i Boreu, 2007b, p. 27) esdevé una espècie d’Ítaca: 

 

MANU: [...] Prefereixo imaginar-ho així. Com un lloc on hi ha formatge i sucre pels carrers. És difícil 

saber que és el millor... però jo volia tenir per sempre aquell record... per això no vaig anar mai a 

Andorra.  

(Pausa.) 

Potser les coses tenen encant quan saps que no les pots aconseguir... i jo segueixo enamorat 

d’aquella Andorra i d’aquell somriure... però cada dia segueixo buscant una nova Andorra. Suposo 

que és el que busquem tots. I mentre les busquem, mentre intentem descobrir la manera d’arribar-hi 

sense que se’ns pari el cotxe, mentre mirem de trobar les paraules que ens hi portin... potser no ens 

adonem que, en el fons, ja hi som a Andorra. Ja hi som (Casanovas, 2006a, p. 51). 

 

En definitiva, Andorra esdevé en última instància un “estat mental” (Massip, 27 agost 

2006). El resultat de l’espectacle, tant per la temàtica del text com per la manera de 

treballar-lo, no va acabar de satisfer ni Casanovas ni la companyia. No deixa de ser 

significatiu el fet que és un dels pocs textos dels quals l’autor no n’ha escrit una versió 

revisada: l’única revisió és de l’agost de 2006, quan l’obra es va estrenar. Finalment, Andorra 

és un altre pas en la consolidació definitiva d’una companyia amb les idees clares: la 

inspiració i l’èxit t’han d’agafar treballant i per això cal anar greixant bé la maquinària de la 

creació, sense deixar de plantejar-se en cap moment nous reptes. 

 Val a dir que en el seu web, Casanovas, després d’Andorra, llista un text no estrenat 

amb el títol La visita americana. L’obra, amb data de 2004, és segons el mateix autor propera 

a Les millors ocasions. Foguet i Boreu s’equivoca quan confon aquest projecte amb Vilafranca, 

que s’estrenarà el febrer de 2015 i a la qual Casanovas ja donava voltes des de l’any 2007. 

És a dir, no existeix cap text titulat Vilafranca, la visita americana, tal i com Foguet i Boreu 

apunta (2007, p. 14). El cicle sobre la identitat catalana començarà a agafar forma l’any 

2011 amb Una història catalana. 

Beckenbauer 

A part d’estrenar Neoburning Generation i rebre el premi per Andorra, el mateix any 2005 

Casanovas aconsegueix el que serà el seu tercer guardó, el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 

amb Beckenbauer (2005), que publicaria Edicions 62 en la col·lecció El Galliner/Teatre. Tot 

i la seva joventut, l’acumulació de guardons en pocs anys prova que el teatre de Casanovas 

és prometedor malgrat li manqui la consistència de l’experiència. És imprescindible tenir en 

compte la importància d’aquests reconeixements en l’inici de la seva carrera, ja que són una 

plataforma de llançament que li permetrà seguir amb la seva tasca de creació. En aquest 
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sentit, Cavallé, identificant els problemes dels dramaturgs en llengua catalana actuals, es 

referia a la pèrdua de pes dels premis i la seva progressiva desaparició: 

 

De premis, avui, n’hi continua havent, però a mi em fa l’efecte que la seva eficàcia ha disminuït. El 

premi sol comportar la publicació, però avui dia aquesta publicació tampoc no té el paper que abans 

tenia. Passa més desapercebuda. Les mateixes editorials, amb alguna excepció, li donen poca 

importància, conscients que els diners no els guanyaran venent obres de teatre, sinó gruixudes 

novel·les comercials. De premis vinculats a l’estrena de l’obra, n’hi ha pocs. Això és igual que abans. 

Tanmateix, a diferència de fa dues o tres dècades, l’estrena d’una obra premiada avui tampoc no té la 

rellevància social que tenia (Cavallé, 2013, p. 13-14). 

 

Doncs bé, si a Andorra Casanovas feia una breu incursió en la comèdia d’embolics 

amorosos, amb Beckenbauer segueix investigant la seva faceta més còmica. El text ens 

presenta una comèdia força estripada en què el món de la televisió pren de nou el 

protagonisme. Massip resumeix algun dels temes que entren en joc a Beckenbauer: 

 

[El] poder de persuasió dels programes televisius i la devastació mental que poden generar; la mala 

interpretació de l’alliberament feminista per part de dones sense nord; l’estupidesa de l’home 

«castrat», que duu incrustat el gen masclista al cervell i que no sap encarar la igualtat de sexes, o la 

lobotomització futbolera i, oh ironia, l’ídol futbolístic (l’alemany Beckenbauer) convertit en un lul·lià 

compulsiu (Massip, 2009, p. 354). 

 

Només el plantejament de l’argument ja és força hilarant: el protagonista s’assabenta per la 

televisió que la seva dona l’ha deixat per un noi més jove que la té més grossa i que, a 

sobre, és un bon amic seu. La dona està obsessionada en portar la seva història als platons 

d’un d’aquests programes que omplen i omplen franges horàries amb contingut porqueria. 

Vol conèixer la presentadora, que no casualment es diu Patrícia, i aconseguir la fama 

momentània a qualsevol preu. I és que a causa d’empassar-se tantes hores de televisió s’ha 

tornat una ferma defensora d’un feminisme completament tergiversat, en què el més 

important és l’aparença física, alliberar-se del tipus de mascle ibèric per festejar nois més 

joves, depilats i untats de cremes hidratants.  

Partint d’aquest plantejament de fulletó, la trama, com no podia ser d’altra manera 

en una obra de Casanovas, es complica amb el matusser segrest de la presentadora a mans 

del marit gelós i un fidel amic, els quals demanen que s’elimini la tele escombraries en nom 

d’un orgull de mascle anacrònic, risible i que porta la problemàtica del gènere a l’extrem. 

Aquí la violència està del tot despullada del component pinterià de Les millors ocasions ja que 

funciona més aviat com un element per embolicar la troca i provocar la riallada. Finalment, 
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el personatge que dóna nom a l’obra fa acte de presència i el mite cau: el que havia de ser el 

mascle per antonomàsia resulta ser “una mena de misteriós messies d’una secta mística 

d’inspiració lul·liana” (Foguet i Boreu, 2007b, p. 29), que resol l’embolic sense evitar algun 

tret i algun mort.  

En definitiva, Beckenbauer, més enllà de l’argument, demostra l’afiliació de 

Casanovas al teatre de Jordi Galceran, autor amb qui se sent força identificat, tal i com 

afirma Casares (Clivillé, 2007, p. 76). De fet el propi Casanovas reconeix que de Galceran, 

així com de David Plana, en valora que fuig “del punt experimental i conceptual per anar 

cap a un teatre en el qual impera el joc” (Sorribes, 5 i 6 abril 2012). A la vegada, Casanovas 

exhibeix una habilitat dramatúrgica capaç de confeccionar peces teatrals de gèneres ben 

diversos. La seva escriptura és flexible i mal·leable i, encara en un fase inicial de la seva 

incipient producció teatral, s’acobla i experimenta amb estils diferents a la recerca d’una veu 

pròpia i particular. 

Kuina Katalana 

Si el març havia estrenat Neoburning Generation, a l’agost, en motiu de la festa major de la 

seva ciutat, Casanovas engipona Kuina Katalana (2005), una obra que segueix la línia lúdica i 

satírica marcada pels textos del mateix any. Foguet i Boreu remarca els punts de contacte 

amb Beckenbauer: “[Ambdós textos] mantenen un triple lligam: el tractament de la paròdia 

de gèneres, el ritme escènic molt cinematogràfic i el to desenfadat, grotesc, de situacions i 

personatges” (Foguet i Boreu, 2007b, p. 28). Casanovas parteix, altra vegada, d’un referent 

cinematogràfic, una icona de la cultura pop dels vuitanta amb què va créixer: Karate Kid 

(1984), de John G. Avildsen.  

Mentre que a Beckenbauer els dards enverinats de la sàtira es clavaven al món de la 

televisió, en aquest cas és l’obsessió per la cuina i l’aparició de celebrities culinàries elevades a 

la categoria de geni que poblen els mitjans de comunicació, en la línia de l’espectacle d’Els 

Joglars El retablo de las maravillas (2004) (Massip, 2009, p. 351). No deixa de ser irònic que 

Casanovas s’acosti al tema de la cuina: cal recordar que es va apuntar al curset de teatre 

perquè el de cuina ja estava ple. Finalment, ambdues aficions prenien forma en un 

espectacle. A la vegada, Kuina Katalana representa una primera incursió en el tractament de 

la identitat catalana, que en aquest cas s’enfoca de manera superficial i estereotípica. Si més 

no, Casanovas mostra certa preocupació per què vol dir ser català i allò que defineix la 

identitat catalana, temes que prendran forma en una trilogia. 

De nou, Casanovas juga a fer malabars amb els gèneres, forçant el salt de la pantalla 

a l’escenari i explorant com rep el públic l’experiment. Si en la història original dos 
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adolescents, el pobre nouvingut al poble i el més fatxenda de l’institut, es reptaven en un 

combat de karate, aquí, les dues noies (Anna, la protagonista, i Marta, l’antagonista), 

competint alhora per l’amor d’un noi (Joan), es preparen per guanyar l’adversària en un 

combat de fogons. A escena hi apareixen els tòpics de les pel·lícules juvenils dels vuitanta, 

de manera que la hilaritat és doble: el públic reconeix les característiques del gènere 

cinematogràfic i, al mateix temps, identifica la paròdia de la cultura catalana, bastida en 

afirmacions com ara “la cuina catalana és la cuina de la paciència. Del xup-xup. Del foc 

lent” (Casanovas, 2010, p. 59). Cuinar s’equipara amb la transcendència ritual que rodeja les 

arts marcials. Val a dir que en aquest espectacle Casanovas utilitza una figura, la dels 

narradors, que més tard veurem aplicada, amb més cura, a la trilogia catalana. Aquests dos 

personatges fan a la vegada d’acotació i de nexe d’unió entre escenes, traslladant 

l’espectador d’un lloc a un altre i contextualitzant cada intercanvi de rèpliques, tot al servei 

d’un ritme trepidant amb un cop d’efecte final que s’allunya del happy ending de la cinta 

original. Tal i com assenyala Massip (2009, p. 351), gràcies a les referències que el públic es 

feia seves amb facilitat, Kuina Katalana esdevé l’èxit més sonat de la companyia fins llavors. 

Hardcore Videogames 

Amb les produccions de l’any 2005, Casanovas i els seus engeguen maquinària de fer 

espectacles. Un cop posat en marxa el motor només calia posar rumb cap a la consolidació 

en el panorama teatral. La companyia, que el setembre 2005 s’havia transformat en 

productora (Flyhard Produccions SL) decideix iniciar un projecte que impliqués tot un any 

de feina. Fins llavors, potser amb l’excepció de Neoburning  Generation, tots els projectes 

havien estat a curt termini: s’havien concebut i preparat en poques setmanes. És per això 

que decideixen dur a terme una trilogia, Hardcore Videogames.  

A fi d’esprémer les capacitats creatives del grup, però també per donar coherència a 

la trilogia, van decidir establir unes regles de joc molt clares: tres obres amb un lligam 

estètic clar; durada que no sobrepassés els setanta minuts; el treball amb els mateixos actors 

i actrius, sense la inclusió d’altres membres, de manera que l’obra es limitava a quatre 

personatges; que d’una obra a l’altra el mateix actor fes personatges del tot oposats; la 

hibridació de gèneres contraposats; el tractament de temes que afectessin a la generació de 

joves d’entre vint-i-cinc i trenta anys. Precisament aquesta última imposició fa que 

Casanovas aconsegueixi radiografiar “els histerismes i les pors de la joventut de classe 

mitjana actual, la que ronda la trentena, a través del prisma de l’autoironia impúdica i 

l’humor catastrofista” (Foguet i Boreu, 2007a, p. 194).  
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El nexe en comú dels tres espectacles que tria Casanovas van ser els videojocs, un 

element d’entreteniment que ha marcat tota una generació. Irònicament, Casanovas no és 

un jugador habitual de videojocs. Reconeix que “de fet, no ho he estat mai massa, no sóc 

massa hàbil amb els videojocs” (p. 127). Val a dir que Casanovas buscava adreçar-se a un 

públic no acostumat a anar a sales de teatre, i la introducció d’un element de la cultura pop 

li permetia dessacralitzar l’espai i fer d’esquer per atrapar un altre tipus d’espectador. 

L’objectiu del projecte, però, era sobretot enfortir els lligams de la companyia, implicant el 

grup en un projecte de llarga durada que afavorís la feina de col·lectiu i de complicitats. 

D’aquesta manera, una cosa portaria a l’altra. En aquest sentit, Foguet i Boreu resumeix 

com es planteja Casanovas el treball de companyia: 

 

Respecte a la relació entre la tríade dramaturg-director-actor, [a parer de Casanovas] tots tres han de 

defugir el perill de l’adulació en benefici d’un treball de conjunt, de complicitats reals i no pas 

simulades. El dramaturg, que té la sort que els actors diguin les paraules que ha escrit, ha de ser prou 

corresponsable del muntatge i, en justa reciprocitat, ha de tenir en compte el treball dels intèrprets i 

oferir-los un text ple de desafiaments per al joc escènic. La figura del director, al seu torn, ha de 

poder reeixir a una doble comesa: d’una banda, deslligar-se del muntatge com si en fos un 

espectador aliè i, de l’altra, saber cohesionar i animar l’equip amb què treballa en benefici d’una bona 

comunicació i sintonia entre tots els integrants de l’espectacle. L’actor, last but not least, cal que es 

lliuri amb entusiasme al procés de creació, sense buscar el lluïment individual, sinó l’eficàcia d’equip 

(Foguet i Boreu, 2007b, p. 15). 

 

Amb aquest treball de conjunt Casanovas reforça el mètode de creació que havia començat 

a utilitzar a Gebre i pel qual se l’ha comparat insistentment amb Javier Daulte. De fet, la 

crítica ha arribat a dir: “[No] sé si por influencia manifiesta o por coincidencia astral, pero 

Jordi Casanovas parece un neodramaturgo argentino que escribe en catalán” (Ordóñez, 30 

juny 2007). Això no obstant, Casanovas ja treballava com l’argentí abans de conèixer-lo: per 

intuïció, havia fet els primers passos en el món de la direcció recolzant la seva tasca en la 

feina dels actors. Quan el 2003 havia pogut veure al Teatre Lliure de Gràcia 4D Óptico, 

havia reconegut les similituds entre la seva manera de procedir i la de Daulte. Per tant, 

descobrir Daulte va servir al jove autor per confirmar que anava, efectivament, per bon 

camí. Així ens ho explica ell mateix: 

 

[Mentre] ja estava treballant les primeres obres vaig veure un espectacle seu i va ser el moment de dir 

“és això el que busquem”: [...] fer un tipus de teatre amb una dramatúrgia una mica més 

cinematogràfica, en el sentit que passin moltes coses, que hi hagi molta acció, que no sigui només 

parlada, que no només sigui diàleg; i el tipus de tractament, d’utilitzar música, llum, etcètera. [...] I 
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evidentment era molt millor allò, però bé, en aquell moment dir “ostres, és això el que volíem fer” és 

de puta mare (p. 119-120). 

 

Per tant, tot i que Hardcore Videogames la firmi Casanovas, és impossible entendre el resultat 

final i la repercussió que va tenir sense posar èmfasi en el procés de creació conjunta. 

Wolfenstein 

Casanovas comença la trilogia amb Wolfenstein (2006), obra que marcarà clarament un abans 

i un després en la seva trajectòria i en la de la companyia. En primer lloc, suposa el primer 

experiment del que Casanovas anomena “dramatúrgia lateral” i que beu del treball braç a 

braç amb els actors: 

 

[Amb Wolfenstein] hi ha alguna cosa d’això, d’oblidar l’experimentació formal, de com és 

l’escriptura, i anar a jugar més a explicar el màxim possible, que passin moltes coses, que sigui 

trepidant, que enganxi molt, que faci disfrutar l’espectador; de fet, que em faci disfrutar a mi, que em 

sorprengui constantment, intentar fugir del que és més obvi. És una cosa de la qual jo en aquells 

moments no n’era conscient i que ara, d’alguna manera, he anomenat “dramatúrgia lateral”, que a 

diferència de la “dramatúrgia vertical”, que té clarament un objectiu, que sap perfectament on va i 

busca la manera d’arribar-hi, la dramatúrgia lateral no sap on va però ha de ser conscient de quan ha 

arribat. És molt diferent, és un tipus de dramatúrgia, un tipus d’escriptura molt més intuïtiva però 

demana molta anàlisi posterior (p. 114). 

 

Gràcies a procedir d’aquesta manera es concentren a Wolfenstein els grans temes que havien 

vertebrat les seves produccions anteriors: hi veiem el món dels informàtics, la figura del 

creador, la violència materialitzada de nou en un segrest, les referències cinematogràfiques i 

l’omnipresència de la tecnologia. En definitiva, veiem aquells fragments de realitat que 

Casanovas i la seva companyia trobaven més rellevants per posar a l’escenari, tant com a 

fonts de preocupacions diverses com a trets característics d’una generació, d’un aquí i un 

ara molt concrets.  

A Wolfenstein, Casanovas parteix d’una plantejament proper a la ciència ficció. A 

partir de la presentació d’un sol espai, una mescla d’habitació i estudi que a la vegada és una 

espècie de cel·la i un refugi de les amenaces exteriors, coneixem Eric, un jove informàtic 

que ha decidit aïllar-se del món, com si es tractés d’un hikikimori. Amb una fe cega en les 

possibilitats de la tecnologia, el seu recolliment troba una raó de ser en la creació d’una 

mena de déu informàtic. Per primer cop, Casanovas planteja el tema de la revolució, 

protagonitzada en aquest cas per la tecnologia: 
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ERIC: La revolució... la revolució si ha de venir... ja no la faran els artistes... no la faran els filòsofs... i 

tampoc la faran els polítics... No, no, no... la faran gent com nosaltres, els qui coneixem la 

tecnologia... (Casanovas, 2007c, p. 20). 

 

Aquest és el principal punt de contacte amb un text posterior que portarà precisament per 

títol La revolució, i en què la informàtica serà un dels pilars de l’argument. Doncs bé, com 

que Eric no pot fer desaparèixer la realitat del món exterior, decideix crear-ne una de nova 

en seu microcosmos. Segons Corrons, el nom del protagonista és una picada d’ullet a la 

història d’Èric Bertran, “el joven catalán que en 2004 envió correos electrónicos anónimos 

a Mercadona, Día y Leche Pascual exigiéndoles que rotularan sus productos en catalán y, en 

el caso contrario, amenazándoles que les enviaría al «Ejército del Fenix»” (Corrons, 2013, p. 

43).  

En aquest projecte descabellat però a la vegada transcendent que dóna sentit al dia a 

dia d’Eric, s’hi sumen Ali, una pizzera paranoica de qui Eric s’ha enamorat, i Daryl, l’amic 

inseparable, que sense entendre massa bé per què, decideix fer costat al protagonista. Puig 

Taulé ho veu així: 

 

Si Daryl i Ali decideixen acompanyar Eric en la seva reclusió voluntària és perquè creuen que poden 

canviar la humanitat, desitgen trobar quelcom mitjançant la informàtica que permeti crear un món 

millor. Són com els tres porquets tancats dins la seva caseta de palla, esperant que arribi l’inevitable 

llop que els destrueixi la casa i hagin de tomar a començar de nou (Puig Taulé, 2006a, p. 272). 

 

Mentre que Daryl complementa Eric mostrant un altre vessant dels informàtics, Ali 

representa l’altra cara de la moneda del personatge principal: “Tan paranoica como Eric, es 

la cara negativa destructora de éste, puesto que si bien él confía en el poder de la tecnología 

y precisamente de un videojuego, ella desconfía de todos” (Corrons, 2013, p. 43). La seva 

paranoia és una referència directa a la clàssica distopia de George Orwell, 1984 (1949): 

 

ALI: ... Doncs, mira... jo tinc un mapa de Barcelona amb tots els punts on hi ha càmeres de vídeo 

exteriors... que es puguin descobrir, saps?... N’hi ha que no es veuen... [...] Si t’hi fixes bé... gairebé no 

hi ha manera humana de fer cap ruta per Barcelona sense que una càmera de vídeo et gravi fent el 

que estiguis fent... saps? I si encara passen coses d’aquestes és que hi ha algú... que vigila i que ja li 

està bé passin, saps? (Casanovas, 2007c, p. 17). 

 

És per això “estem sotmesos a una amenaça constant”, de manera que es justifica 

l’aïllament d’Eric: “[Potser] l’únic lloc segur és la pròpia casa” (ibíd.). 
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En el triangle amical irromp Eva, la germana perfeccionista d’Eric, que es casa 

aviat. Ella “representa el pitjor de la societat actual, la banalització de quasi tot, la cultura 

oficial que fagocita qualsevol representació artística autentica o original i la converteix en 

porqueria envasada” (ibíd.). Per això vol treure del seu amagatall el germà: què diran si el 

seu propi germà no assisteix a la cerimònia. No vol a més, que el seu recolliment li robi el 

protagonisme.  

La tensió de l’obra augmentarà amb el segrest d’Eva, que vol impedir una tasca que 

s’ha tornat vital, la programació del concepte de Déu, que en última instància ha de servir 

per millorar la humanitat. Això no obstant, les teories de la conspiració d’Ali resultaran ser 

força certes: el petit búnquer des del qual volen canviar el món acabarà essent assetjat per 

unes forces que representen la pressió del sistema, aquells “fils ocults” a què es referia 

Massip. L’escena final, amb tiroteig i cadàvers inclosos i la rigorosa aparició d’armes de foc 

en escena, una constant en l’obra de Casanovas, evidencia que de la ciència ficció hem 

passat al western, com si es tractés d’un capítol de Cowboy Bebop (Shinichiro Watanabe, 

1998).  

A la vegada, l’intercanvi de trets ens remet a la mateix dinàmica del videojoc de què 

l’obra manlleva el nom. I és que en el món de les videoconsoles, Wolfenstein 3D, aparegut 

l’any 1992, va ser una de les primeres aportacions al gènere dels “first-person shooter”, en 

què el jugador veu el mateix que el protagonista del joc, de manera que la pantalla mostra 

només les mans amb què es sosté armament de tipus divers. L’eliminació a trets dels 

diferents enemics que apareixen és imprescindible per avançar en la partida. És a dir, 

Casanovas ens posa a la pell de quatre d’aquests jugadors, els quals han d’enfrontar-se a un 

enemic pràcticament desconegut que una vegada i altra els posa obstacles. Per això cal estar 

sempre atent. Casanovas parla així del videojoc: 

 

Un dels primers jocs d’acció en primera persona. L’objectiu es matar el major nombre de nazis 

possibles. Ens va ensenyar a tots una sensació adrenalínica que mai havies tingut. Somiàvem caminar 

pels laberints del quarter general del tercer reich. Després van venir: Doom, Quake. En un estat 

constant d’atenció. Si un es despista, rebrà un tret per l’esquena. Fatal. 

 

El joc original de la saga, titulat Castle Wolfenstein, ens situava a l’Alemanya nazi; el jugador 

havia d’aconseguir escapar d’una presó d’alta seguretat optimitzant l’escassetat de recursos 

al seu abast. El final de l’obra, quan Ali i Eric marxen de l’habitació armats fins a les dents, 

ens recorda aquesta necessitat de buscar una escapatòria. I és que, segons sembla dibuixar 

Casanovas, la rebel·lió contra el sistema que assetja els personatges és l’única manera 
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d’assolir la felicitat: el somriure final d’Eric no és un somriure qualsevol, ja que mostra què 

significa haver trobat un via d’escapament.  

Tal i com apunta Foguet i Boreu, les tres obres de la trilogia proposen fugides d’un 

“món hostil que [els personatges] detesten: la teotecnològica, per a millorar l’espècie 

humana i atènyer la felicitat (Wolfenstein); la pseudoartisticointel·lectual, per a omplir el buit 

emocional o sentimental (Tetris), i la insubordinació laboral, per a desestabilitzar 

l’immobilisme d’una empresa transnacional (City/Simcity) (Foguet i Boreu, 2007b, p. 30). En 

aquestes sortides per la tangent és on els protagonistes poden realitzar-se i trobar sentit a la 

seva existència. Finalment, segons Corrons, Casanovas ens parla d’una síndrome, “el 

síndrome del videojuego Wolfenstein, que corresponde, al fin y al cabo, a las consecuencias 

extremas y radicales del proceso de individualización de la sociedad a finales del siglo XX” 

(Corrons, 2013, p. 44). 

Tetris 

Si Wolfenstein es va estrenar el gener de 2006, Tetris ho feia a l’abril, fet que demostra la 

rapidesa amb què l’equip de Casanovas s’havia posat a treballar. En aquest text, mantenint 

la unitat d’espai, una altra de les característiques comunes a les tres obres, l’autor inicia un 

joc dramàtic sobre la manca d’autoestima que parteix de l’esquema del melodrama. Estem 

al pis d’Aina, que ha organitzat un sopar per oblidar que Miquel, via telefònica, li ha 

comunicat els seus dubtes respecte la relació de parella que mantenen. Es presenta Laia, 

una bona amiga, amb el seu xicot, Òscar. Fins aquí, tot normal. Però aquest no serà un 

sopar d’amics qualsevol, perquè, pensant en la seva amiga, els convidats han vingut 

acompanyats de Marc, un escriptor que coneixen.  

La cosa comença a embolicar-se amb la introducció d’un llibre sobre ocultisme: per 

animar la vetllada, el grup d’amics decideixen fer pràctiques d’hipnotisme. De nou, 

Casanovas gira largument com un mitjó i l’element sobrenatural capgira les expectatives del 

lector/espectador: Marc queda completament hipnotitzat. Fins i tot, creuen que és mort: 

no té pols. L’aparició del cadàver de Mitxi, el gat d’Aina, amb unes misterioses marques al 

coll, serà el primer element del cinema de terror. I és que a mesura que la nit avança, la 

personalitat peculiar de Marc i el seu posat d’intel·lectual snob i pedant van revelant de 

mica en mica el monstre que amaga, de manera que entrem en el món dels vampirs i, per 

tant, en el terreny del thriller i les pel·lícules de terror. Marc és un altre exemple de la figura 

del creador que apareix amb reiteració en els textos de Casanovas: té pinzellades de Crept, 

de Les millors ocasions, però sobretot de Bez i de Sonia, de Neoburning Generation. D’aquesta 

manera, la tensió s’inicia en la contraposició de dos d’aquests creadors: Aina, que pretén ser 
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escriptora però no acaba de dedicar-s’hi al cent per cent, com l’Anna de Tot em sembla una 

merda (2009), xoca amb Marc, el hipster de torn que menysprea la creació sincera de 

l’amfitriona. Tot i la humiliació a què la sotmet, Aina al final en descobreix el rostre 

vertader, desvelant el truc del seu engany: 

 

AINA: És veritat, oi... que tot el que dius que fas, que tot és un bluf, no?... (Pausa). És mentida... ho 

copies... fas servir el que funciona... L’última moda, no? Les tendències a Polònia, Holanda i el 

Brasil, no?... Parles tot el dia amb cites d’altres autors, perquè tu no tens res nou per dir, no?... 

(Pausa.) I vens aquí a fer-nos sentir més petits... per així ser més gran tu, no? (Casanovas, 2007c, p. 

121). 

 

Puig Taulé encerta en ressaltar aquest aspecte: 

 

L’altre gran tema de l’obra, i pel que sembla una de les obsessions de Casanovas (recordem I love TV 

o Tot em sembla una merda), és el dels falsos artistes. La pedanteria, la gent que porta una màscara que 

no li correspon, l’egocentrisme... En definitiva, l’apassionant món de la literatura, l’art i la faràndula. 

Les llums i les ombres dels creadors, tant dels falsos com dels autèntics (Puig Taulé, 2006b, p. 350). 

 

De la mateixa manera que en el videojoc que l’obra homenatja cal posar peces en l’espai 

correcte per evitar que el col·lapse de la pantalla provoqui un frustrant game over, els 

personatges de Tetris, com els de tota la trilogia, busquen desesperadament el seu lloc en 

una societat incerta, líquida i amenaçant. Corrons resumeix el funcionament del joc: 

 

Este juego del matemático ruso Alexey Pajitnov, basado en la reacción del jugador ante la aparición 

de una pieza compuesta cuatro [sic] cuadrados colocados en uno de seis patrones escogido 

aleatoriamente, se hace cada vez más rápido, a medida en que se alcanza un nivel superior, lo que 

refuerza la adicción del jugador (Corrons, 2013, p. 44). 

 

Doncs bé, aquesta dinàmica, segons Corrons, defineix les relacions dels personatges i el seu 

desenvolupament en el transcurs de l’acció:  

 

Marc es simbólicamente la pantalla constrictiva que hace que el jugador (aquí Laia, Oscar y Aina) 

deba decidir rápidamente la posición de sus objetos −en la obra, diríamos sus palabras, sus acciones, 

sus “armas” al fin y al cabo. Marc, que acaba superado por el trío Aina, Oscar y Laia en un final tan 

imprevisible e inverosímil como lo es el azar arbitrario de los videojuegos, se convierte finalmente en 

esta pantalla que los objetos-personajes, coordinados entre ellos, han logrado vencer, sumando líneas 

de colaboración (ibíd., p. 45). 
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L’addicció que el joc provoca es trasllada a l’obra: Òscar, fascinat per Marc, es tornarà 

addicte a la seva presència, fins que serà víctima de la seva mossegada mortal: 

 

ÒSCAR: Des de llavors... cada cop que el veig... sento una mena d’ansietat... uns nervis... una 

necessitat de tirar-me sobre seu i abraçar-lo i dir-li... no ho sé... dir-li coses... i llepar-li tota la pell... 

per poder-lo olorar... (Pausa.) No entenc què cony m’està passant, Laia... (Casanovas, 2007c, p. 103). 

 

La dinàmica del joc esdevé, en conseqüència, una mena de metàfora pop de la vida perquè 

“ja se sap, la vida és això: intentar fer encaixar les peces perquè quedin bé, o si no haurem 

de tornar a començar de nou…” (Puig Taulé, 2006b, p. 350). Al mateix temps, el 

funcionament de Tetris esdevé un clara representació de la situació social del jovent d’entre 

vint i trenta anys. Janet Murray, en aquesta línia, comparava el joc amb la vida dels nord-

americans de finals del segle XX: 

 

[Tetris] es una imagen perfecta de las vidas sobrecargadas de los americanos de los noventa[:] [n]os 

vemos constantemente bombardeados por tareas urgentes que requieren nuestra atención y que hay 

que encajar de alguna forma en nuestras apretadas agendas, no cesamos de vaciar nuestras mesas de 

trabajo y hacer sitio para la próxima descarga [...] (Murray citat a Corrons, 2013, p. 46). 

 

Així, aquests joves han d’aplaçar els seus somnis perquè estant massa enfeinats solucionant 

els reptes del dia a dia. La urgència per solucionar cada problema fan impossible fer plans a 

llarg termini: la liquiditat del panorama social i econòmic provoca un estat d’alerta constant, 

com el de Wolfenstein, que els impedeix ser feliços. Segons Ordóñez (30 de juny 2007), Tetris 

va ser l’entrega amb més èxit de les tres, tot i que ell prefereix la primera, Wolfenstein. Val a 

dir que la crítica no coincideix a l’hora de ressaltar una obra en detriment de les altres, sinó 

que valoren la trilogia com a conjunt. Si més no, que Tetris era un èxit en potència ho 

demostra la versió de 2010, Un home amb ulleres de pasta. 

City/Simcity 

Finalment, el gener de 2007 es tanca el cicle dels videojocs amb l’estrena de City/Simcity, 

una obra en què l’espai, les oficines d’una multinacional, suggereix la temàtica: l’ansietat 

laboral i l’hostilitat que l’empresa representa pels més joves. Com que en el darrer apartat 

analitzarem amb detall City/Simcity, només comentarem que en aquest espectacle 

Casanovas reforçava el component sobrenatural amb viatges en el temps i visions 

profètiques, en una situació que ens remet amb facilitat als films sobre conspiracions 

empresarials, com ara Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000) o Michael Clayton (Tony 

Gilroy, 2007). Gràcies a aquestes tres obres Casanovas es va endur el Premi Serra d’Or de 
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l’any 2007 i el Premi Revelació de la Crítica de Barcelona, de manera que el jove autor 

anava sumant guardons al seu currículum. 

Un teatre emergent 

Repassant la trajectòria de Casanovas és interessant aturar-se a analitzar on es van estrenar 

les obres que li servirien de plataforma de llançament al panorama teatral català. Després de 

consolidar la companyia i reformar-la en productora, Casanovas i els seus companys van 

arribar a un acord amb els responsables d’AREAtangent per poder-hi fer una residència 

artística d’un any i estrenar la seva tríada de textos. Aquesta sala del Raval, avui 

desapareguda, era un espai experimental, una mena de laboratori teatral, que nodria l’escena 

off-off de Barcelona amb espectacles de creació pròpia en què prevalia més el procés de 

recerca que no el resultat final. És un d’aquests racons en què Massip situa el “teatre 

emergent”. Segons el crític, com hem vist, “l’activitat dramàtica «emergent» [és] aquella que 

treu el cap a la superfície llisa de l’estany on es remelsa el teatre català actual.” (Massip, 8 

juny 2007). Per tant, Casanovas entra a Barcelona per la porta del darrere, amb la 

programació d’un espectacle en una sala poc freqüentada. És cert que ja abans havia tingut 

presència en la cartellera barcelonina, però sempre de manera fugaç i amb poc repercussió. 

Amb la trilogia, la Flyhard s’assenta en un espai que és perifèrics malgrat trobar-se al cor de 

la ciutat.  

AREAtangent serà un dels caldos de cultiu d’una manera de fer teatre que, 

juntament amb les propostes d’altres dramaturgs amb inquietuds semblants, emergirà amb 

força l’any 2007, recolzada i potenciada per la proposta innovadora de la Sala Beckett. I és 

que l’èxit actual de Casanovas té una base sòlida precisament per això, per haver bregat 

molt amb una considerable escassetat de mitjans, partint d’una concepció artesanal de la 

creació dramatúrgica, en espais quasi bé marginals, apartats de les onades d’espectadors que 

omplen les sales més comercials. Tot i això, Casanovas i els seus aconsegueixen deixar una 

empremta en part del públic. L’estrena de Wolfenstein i Tetris crida l’atenció del crític 

Francesc Massip, que des de llavors seguirà la trajectòria de la companyia, però també de 

Toni Casares, que aprofitarà l’organització de tot un any de dramatúrgia catalana a la 

Beckett per convidar la Flyhard a presentar el tancament de la trilogia a la sala de Gràcia. 

Així, City/Simcity tindrà la responsabilitat d’obrir el cicle. És en aquest moment que la 

carrera de Casanovas agafa el rumb que el durà fins el reconeixement de què gaudeix avui. 

Sobretot gràcies a la tasca de Massip és començarà a parlar de la “generació dels videojocs” 

de la qual Casanovas, sense cap mena de dubte, esdevé la figura més visible. 
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Gazoline 

Entre Wolfenstein i Tetris  Casanovas escriu Gazoline (2006), un text la primera versió del qual 

acaba el març de 2006, malgrat que el projecte es coïa des de feia temps. Gazoline neix de 

l’impacte que van provocar en l’autor els aldarulls a les banlieues de París de l’octubre i el 

novembre de 2005. L’obra demostra per tant que Casanovas busca en el teatre una reflexió 

sobre l’actualitat, de manera que pugui arribar a entendre el perquè d’un esclat de violència 

com aquell. En aquest sentit operaria de la mateixa manera que Marta Buchaca, ja que amb 

Plastilina (2009) l’autora donava voltes al tema de la violència, suggerida per un fet real: la 

crema d’una indigent per part de tres adolescents en un caixer de Barcelona. Amb l’obra 

pretenia arribar a entendre com es poden cometre aquesta mena d’actes: 

 

Per què uns nois podien arribar a ser tan violents? Què els havia portat a fer una cosa així? Com 

podia ser? I no ho sé, és clar. No sé per què algú pot passar de ser una persona normal a ser un 

assassí, no sé com es produeix aquest canvi, ni quines en són les causes. Però precisament perquè no 

ho sé vaig escriure aquesta obra. Plastilina no és més que un enorme interrogant (Buchaca, 2008, p. 

80).  

 

Gazoline, que encara no s’ha estrenat, és un dels múltiples projectes que l’inquiet Casanovas 

té al calaix a punt per sortir. De fet, l’any 2012 en va escriure una versió. La seva intenció és 

presentar-lo davant de públic, segurament en el format d’una lectura dramàtica.  

Estralls 

Abans de la presentació de City/Simcity, Casanovas s’endu el Premi de Teatre Ciutat de 

València per Estralls (2006), una obra encara per estrenar que, de manera excepcional, havia 

estat coent a poc a poc des de l’estiu de 2003 a l’estiu de 2005. És per això que, tot i 

publicar-se l’any 2007, és estèticament i formal més propera a Les millors ocasions i Gebre que 

no pas a la trilogia dels videojocs. De fet, Estralls serà l’últim vestigi d’aquella 

experimentació dramatúrgica que Casanovas havia practicat arran dels cursos de l’Obrador. 

I, en ser l’últim, resulta el més sòlid i el més convincent. Partint d’un tema inèdit però no 

estrany en la seva obra, la guerra, Casanovas basteix un collage d’escenes en què s’acaren 

diverses facetes de les conseqüències dels conflictes bèl·lics. Un dels temes fonamentals és, 

per tant, “la despersonalització o la degradació física, mental o simbòlica dels qui viuen la 

guerra” (Foguet i Boreu, 2007b, p. 32).  

De nou, l’espai i el temps es caracteritzen per la indeterminació, de manera que la 

cruesa es fa més evident: els actes, despullats de qualsevol referent, es presenten a 

l’espectador/lector amb tot la seva duresa i horror. Juntament a la indeterminació apareix la 
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fragmentació, que en aquest cas no mareja sinó que dota el text d’una dinàmica hipnòtica. 

Estralls és un encreuament de personatges anònims (amb l’excepció dels joves Mark i Earl) 

que viuen en graus d’implicació diferents un conflicte bèl·lic. Encara que ens recordi les 

guerres de Kosovo (1992-95) i de Bòsnia (1992-99), aquesta és un guerra simbòlica, 

l’epítom de totes les guerres. Les històries dels personatges es fragmenten, de manera que 

es trenca l’ordre cronològic. Tal i com explica Foguet i Boreu, “la seqüencialització 

temporal no és lineal, sinó que fa recular i avançar les trames principals perquè l’espectador 

reconstrueixi i enllaci els fils de la història i pugui completar-ne d’aquesta manera el sentit” 

(ibíd., p. 33). Només podem seguir de manera ordenada l’evolució de dos joves soldats 

desorientats, que s’acostumaran a les atrocitats de la guerra i aprendran a matar, i la dels dos 

nens que juguen, símbols de la innocència que no pot sobreviure en el món de les armes. 

L’humor, amb tonalitats negres i macabres, fa acte de presència, acompanyat d’un aire 

absurd que ens remet a les obres d’Eugène Ionesco (1909-1994), però sobretot a Tot 

esperant Godot, de Samuel Beckett (1906-1989). 

 Si comparem Hardcore Videogames i aquesta comèdia antibèl·lica sembla que 

estiguem parlant d’autors diferents. I és que el primer Casanovas mostra aquesta dualitat. 

En una entrevista confessava: “[Sóc] molt animal. Escric massa i vull dirigir massa. Tinc 

aquesta necessitat compulsiva” (Sorribes, 5 i 6 abril 2012). Doncs bé, d’aquesta necessitat 

sorgeixen més idees de les que la companyia és capaç d’assajar i muntar. A la vegada, a 

l’hora d’enfocar l’escriptura, no ho fa de la mateixa manera quan aquell text s’ha de 

presentar davant de públic que quan el destinatari serà un lector, probablement el jurat d’un 

premi. Massip apunta que “les obres que han crescut en escena tenen una textura molt 

diferent de les que l’autor escriu per presentar-se a premis i obtenir recursos. En canvi, les 

que treballa i escriu durant els assaigs, resulten potser més caòtiques com a escriptura, però 

molt més contundents com a muntatge escènic” (Massip, 2009, p. 354). 

Aquesta tampoc no serà la fi del món 

Després d’estrenar City/Simcity a la Sala Beckett i tancar un cicle de tot un any, com el de la 

Beckett, la Flyhard va guanyar-se la confiança de Javier Daulte, que llavors s’encarregava de 

la direcció artística de La Villarroel, i Salvador Sunyer, que va convidar-lo a participar a la 

següent edició del Temporada Alta. Amb la incorporació per primer cop d’actors externs a 

la companyia, Borja Espinosa, Alícia Puertas i Mireia Fernández, que seran habituals ens 

muntatges posteriors, el 9 i 10 de novembre presenten a La Planeta de Girona Aquesta 

tampoc no serà la fi del món (2007), un espectacle que sembla haver passat força desapercebut.  
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Seguint la línia traçada amb la trilogia, el punt de partida és el gènere de pel·lícules 

de conspiracions empresarials i societats secretes que controlen el destí del món. El to és 

proper sobretot a City/Simcity. I, de nou, l’acció és trepidant: tot just en la primera escena 

presenciem el robatori d’uns documents a les oficines d’una gran multinacional. L’obra 

desenvoluparà tres històries paral·leles: la dels espies, encapçalats per Brennan; la dels 

periodistes, que acaben de fundar una revista el primer número de la qual és a punt de 

sortir; i, finalment, la del polític, Josep, que tot just s’ha incorporat com a regidor a 

l’Ajuntament de Barcelona. L’argument, ple de girs i cops d’efecte, es basa en la lògica de la 

saviesa popular: el remei que acaba sent pitjor que el problema. I és que a fi d’evitar una 

apocalipsi a causa dels altíssims índexs de pol·lució a la ciutat se’n provoca una altra, una 

mena d’apocalipsi zombie generada per un producte químic que fa embogir. Evidentment, 

tot és producte d’una conspiració mundial. La proximitat de la fi del món que el títol 

suggereix uneix les històries dels diversos personatges, els quals acaben bregant per la seva 

supervivència. L’ús del fosc, el tractament dels clixés del thriller i l’aparició de l’element 

sobrenatural provenen quasi bé de manera calcada de Tetris. Val a dir que en aquesta obra la 

tecnologia no és la font d’alliberament que representava a Wolfenstein, sinó que més aviat 

s’observa des d’una perspectiva distòpica.  

En general, Aquesta tampoc no serà la fi del món no aporta res de nou en la trajectòria 

de Casanovas. No deixa de ser una espècie de divertimento, una peça que vol entretenir i que 

s’allunya de la trilogia en esquivar el retrat generacional. Això no obstant, el crit 

revolucionari final sembla un clar precedent del missatge que traspua la producció següent, 

La Ruïna: 

 

STEINBERG: [...] El que és important és que a prop d’aquí... a la vostra ciutat... a les ciutats de molts 

altres països... aniran sortint persones, grups de gent... que oblidaran les seves pors... 

(Pausa.) 

Deixareu de tenir por perquè l’apocalipsi ja haurà arribat... i llavors ja no us podran vendre cap 

producte a partir de la por... no tindreu por a no tenir parella... no tindreu por a no tenir una casa... i 

no tindreu por a fracassar... perquè ja estarà tot perdut... [...] perquè sereu els herois... sereu els 

líders... i estareu obligats a construir aquest nou món des de zero... sense tutors... sense mestres... 

sense vigilants... i, sobretot, sense por... (Casanovas, 2007a, p. 155). 

  

Altra vegada, Casanovas introdueix un discurs de caire revolucionari que, sense pretencions 

alliçonadores, pretén remoure l’espectador estimulant la reflexió. 
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La Ruïna 

Com dèiem, el monòleg amb què conclou l’obra enllaça directament amb la primer obra 

que Casanovas va escriure i dirigir per La Villarroel, gràcies a l’encàrrec de Javier Daulte. La 

Ruïna recupera el retrat generacional i, com en cap altra de les obres anteriors, disseca les 

problemàtiques i vicissituds de ser jove en la societat actual. Així, “l’obra suposa un salt 

qualitatiu envers Aquesta tampoc serà la fi del món [sic]. Potser l’anterior proposta de la 

companyia s’allunyava excessivament dels esquemes de les vides quotidianes com per 

generar una empatia suficient amb els protagonistes. La ruïna, per contra, no pateix aquest 

defecte” (Pallarès, 28 octubre 2008). La comèdia és propera al format de sitcom pel 

manteniment de la unitat d’espai, la centralitat del sofà i la televisió que presideix l’escena; 

l’entrada i sortida de personatges també recorda l’agilitat d’aquest gènere televisiu. Els 

protagonistes són joves que han estudiat una carrera però que els és impossible trobar un 

lloc de treball estable. De fet, en el seu dia a dia res és estable a causa de la liquiditat de 

l’època, en la línia del que apunta Bauman: 

 

El miedo constituye, posiblemente, el más siniestro de los múltiples demonios de nuestro tiempo. 

Pero son la inseguridad del presente y la incertidumbre sobre el futuro las que incuban y crían 

nuestros temores más imponentes e insoportables. La inseguridad y la incertidumbre nacen, a su vez, 

de la sensación de impotencia: parece que hemos dejado de tener el control como individuos, como 

grupos y como colectivo (Bauman, 2007, p. 42). 

 

En representar els efectes de la liquiditat en el jovent actual, l’obra de Casanovas sembla 

traslladar els postulats de Bauman a l’escenari. En aquesta línia, Foguet i Boreu ha parlat 

d’una “dramatúrgia líquida”, perquè les seves obres sorgeixen de viure “en la pell la 

incertitud de la societat contemporània, l’obsessió pel canvi i la novetat constants, la 

fragilitat de les relacions socials o afectives, el culte a l’efímer i als projectes a curt termini, 

etcètera” (Foguet i Boreu, 2007b, p. 35). 

 Doncs bé, el 8 de setembre de 2008 la Flyhard estrena per primer vegada en una 

sala del circuit comercial. I ho fa amb La Ruïna, un text creat per una companyia jove que 

buscava interpel·lar a un públic de la mateixa edat a fi d’arrossegar-lo al teatre i que s’hi 

veiés reflectit i representat. En el procés inconscient de crear un retrat generacional, 

conseqüència de voler parlar del present més immediat, La Ruïna esdevé l’obra més 

característica. Com comentàvem anteriorment, la seva estrena va tenir tonalitats profètiques 

ja que va coincidir amb l’inici de la crisi en què vivim immersos avui en dia. A la vegada, és 

una clara mostra del grau d’implicació política de les seves obres. 



53 
 

La Ruïna s’articula de nou en la unitat d’espai i l’entrada i sortida de personatges 

amb què s’accelera el ritme recorda la dinàmica del vodevil. Ens trobem al pis de Sílvia, 

d’estètica absolutament antiquada, llunyana als gustos dels inquilins. L’apartament és 

l’herència d’una àvia, de manera que poden viure-hi, o sobreviure-hi, sense haver de pagar 

lloguer. La primera escena busca enllaçar l’espectacle amb la producció anterior ja que dos 

dels personatges, Sílvia i Ricky, un amic, estan jugant amb una videoconsola antiga a un joc 

de boxa. De moment les garrotades són virtuals, però el títol indica que la patacada vindrà 

per una altra banda. Sílvia és un altre exemple de la figura del creador frustrat que 

constantment apareix en els textos de Casanovas. Després d’haver estudiat Belles Arts està 

encallada en l’elaboració d’un projecte artístic autobiogràfic: 

 

SÍLVIA: La base de l’obra és una línia temporal dels meus vint-i-vuit anys on he marcat fins a dos-

cents punts clau, punts que en determinen la trajectòria. De cada punt en faig sortir una branca amb 

la possible vida paral·lela que hauria viscut. [...] Doncs totes aquestes possibles vides diferents les 

documento [...]. Sobretot és difícil imaginar moments de vida que haurien estat millors... imaginar els 

que haurien pogut estat [sic] pitjors és fàcil, perquè compares i ho pots assimilar sense problema... 

ara... imaginar moments de la vida que haurien pogut ser millors... és bastant durillo... (Casanovas, 

2008, p. 52-53). 

 

L’arribada de Toni, la parella de Sílvia, revela que la seva relació trontolla precisament pels 

problemes econòmics, que Sílvia sembla esquivar. Tot seguit entra en escena Abel, el veí, 

que, com si fos un missatger, porta notícies de l’exterior: hi ha indicis d’un crack econòmic 

a nivell mundial, ja que l’exdirector de la reserva federal ha parlat “d’una possible recessió 

que afectaria l’economia americana i en conseqüència l’europea” (ibíd., 22). L’aparició de 

Laura, la germana alcohòlica de Sílvia, confirma els temors i dibuixa el panorama d’una 

revolta.  

De mica en mica, la ruïna exterior es tradueix en una ruïna interior, que afecta de 

ple les relacions humanes. La discussió de parella és una discussió sobre els problemes 

econòmics que afecten a tota la generació. Toni ho resumeix a la perfecció: “Com és que 

desconeixem tantes coses d’un sistema del qual depenen fins i tot les nostres relacions?” 

(ibíd., p. 66). Les dificultats per tirar endavant un projecte de vida sustentat en els somnis i 

anhels personals neixen d’una situació que força la concentració de tots els esforços en un 

“anar fent” lluny del concepte de felicitat a què aspirem. És el que David Barba defineix 

com un debat entre “la imposibilidad por cumplir sus sueños y el obligado pragmatismo de 

las facturas y el alquiler” (Barba, 2008, p. 27). Mentre que Toni ho afronta amb totes les 
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seves conseqüències, Sílvia ho defuig refugiada en el seu projecte, de manera que es perfilen 

dues actituds vitals oposades: 

 

TONI: Posa’t a treballar, Sílvia. 

SÍLVIA: Quan trobi alguna cosa. 

TONI: Quina cosa? 

SÍLVIA: Alguna cosa del que he estudiat. 

TONI: I creus que filologia hispànica serveix per ser comercial de productes de neteja? (Pausa.) Ho 

sento, però si seguim així ens haurem de separar... no podem pagar aquesta vida. [...] 

SÍLVIA: M’estàs dient que el nostre amor depèn del nostre compte corrent? 

TONI: Dit així sona com una merda, però és la veritat (Casanovas, 2008, p. 30). 

 

A continuació, Mari, la dona del veí, fa acte de presència amenaçant de denunciar a Sílvia i 

als altres, i enduent-se a Abel com si fos el seu animal de companyia. La ruïna és cada 

vegada més evident: Toni rep una trucada que confirma la dissolució de la seva empresa, ja 

que “[el] director regional... s’ha fugat. [...]  Ha fet un desfalc o jo què sé polles... i s’ho ha 

endut tot... [...] M’han dit que no torni, que estan arruïnats... que no poden pagar els 

treballadors” (ibíd., p. 35). La desesperació s’apodera de Toni, que engega una nova 

discussió amb Sílvia, en què, encès per la pèrdua sobtada de la seva única font d’ingressos, 

etziba a la seva parella: “T’escapes altre cop... una vida sense problemes, vols? Això vols? 

[...] Això no existeix... ja t’ho pots fotre dins aquest puto cap, artista dels collons!!!” (ibíd., p. 

38-39).  

I llavors, quan pensàvem que l’obra ens mostraria en clau de tragicomèdia els 

problemes que la crisi provoca en el jovent, Casanovas introdueix en el moment adequat 

l’element paranormal. Aquest és un altre dels punts en comú amb Daulte, que l’apropen a 

una mena de realisme màgic amb tocs de ciència ficció. Segons Barba, “estos elementos 

poltergeist sólo son excusas para anclarnos más a la realidad, para dejarnos entrever lo poco 

realista que es la ecuación de trabajo y consumo en que basamos nuestras vidas” (Barba, 

2008, p. 27). Ordóñez insisteix en el canvi de to radical: 

 

¡Misterio! De golpe también, en el minuto treinta y cinco, La ruïna, que había comenzado como una 

versión ácida de Guédiguian, gira por una carretera perdida y se adentra en el territorio de Rivette, 

con Silvia y Laura convertidas en las hermanas catalanas de Céline y Julie. Es un giro tan inesperado 

―de tranche de vie a comedia fantástica― que uno piensa que se quedará en un mero recurso 

ingenioso y no se desarrollará dramáticamente. Error. Lo más interesante del mecanismo es que 

instala a los protagonistas en una naturalidad casi buñuelesca, en un ojo del huracán desde el que, 

paradójicamente, afrontarán sus respectivas crisis (Ordóñez, 20 setembre 2008). 
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Sílvia, que s’ha amagat sota la taula per fugir de la discussió amb Toni, desapareix i en el seu 

lloc, com per art de màgia, apareix Carla desorientada: s’ha teletransportat de casa seva a un 

lloc desconegut. A partir d’aquí l’entrada i sortida de personatges esdevé vertiginosa. La 

descoberta dels forat espaciotemporal que s’amaga dessota la taula del menjador suggerirà 

l’organització d’una espècie de robatori a la casa de l’altra banda: en una situació de total 

desconcert, aquesta sembla la millor solució. 

Finalment, la ruïna és absoluta. L’apocalipsi financer és una realitat. I és en aquest 

panorama tan negatiu que Casanovas dibuixa una escletxa d’esperança. Laura, que ho ha 

observat tot per la finestra, ho veu així: 

 

LAURA: [...] No sé... ja ho sap tothom que el sistema ens ha donat pel sac... tothom ha perdut els 

seus diners i els seus llocs de feina... tot el que pensàvem que necessitàvem per ser feliços, ha 

desaparegut... (Pausa.) Ara ningú té cap motiu per seguir confiant en aquestes corporacions ni ens 

[sic] els bancs ni en les empreses... (Pausa.) [...] Però, encara que us sembli estrany, la gent del carrer 

fa cara de felicitat... (Pausa. Somriuen) (Casanovas, 2008, p. 92). 

 

Resulta que la fórmula de la felicitat, segons Casanovas, és força senzilla, i només quan tota 

la parafernàlia del nostre sistema de vida (estudis, feina i hipoteques inclosos) s’esvaeix 

podem adonar-nos-en. L’associació entre revolta i felicitat ja era present a Wolfenstein. Barba 

comenta: “Lo realmente provocador de Casanovas es que se atreve a vislumbrar esperanza 

mediante la propuesta de una especie de voto de sobriedad en sus personajes, que 

descubren algo parecido a la felicidad cuando asumen que nuestro Matrix financiero se 

viene abajo” (Barba, 2008, p. 27). I, paradoxalment, quan tot s’ha arruïnat, la relació entre 

Toni i Sílvia es refà, perquè “ara que tothom és pobre... suposo que nosaltres començarem 

a ser normals” (Casanovas, 2008, p. 93). El petó final, homenatge als finals de les comèdies 

de Hollywood, remarca una conclusió que, tot i recaure en la facilitat del happy end, és força 

amarga.  

 La Ruïna va convèncer la crítica però no va acabar d’arrossegar públic a la sala. Tal i 

com reconeix el mateix Casanovas, fidelitzar els espectadors que no acostumen a trepitjar el 

teatre és una tasca d’anys, en què primer cal créixer com a companyia i com a dramaturg 

per, un cop consolidats, fer d’iman i rejovenir progressivament el públic tradicional. Val a 

dir que avui en dia, després de més de set anys d’haver estrenat a Barcelona, Casanovas ja 

ha aconseguit ser un referent pels espectadors de la seva edat. Ell mateix ho explica: 

“Després també ho he notat amb espectacles que he anat fent: el públic més fidel que 

pugui tenir és un públic que està pròxim a la meva generació, i això em fa molta il·lusió” (p. 

116). Pel que fa a la reacció de la crítica, a banda d’elogiar una manera de fer teatre que 
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aporta una alenada d’aire fresc al panorama teatral català, va destacar la poca versemblança 

d’algunes solucions argumentals (Benach, 13 setembre 2008; Massip, 12 setembre 2008), 

conseqüència de l’aplicació de la “dramatúrgia lateral”. Armengol criticava: 

 

A cops cal fer un acte de fe, perquè l’improvable distorsiona una mica la composició. Xoca una mica 

aquesta barreja de candor i ignorància: alguns diàlegs es veuen atrapats per una desconcertant 

cursileria, la ingenuïtat del happy end exemplifica perfectament la inòpia que marca tota aquesta 

generació [...] (Armengol, 27 octubre 2008). 

 

A la vegada, la poca cura en l’ús del llenguatge és un altre retret que es repeteix. És clar, en 

reflectir la manera de parlar del jovent, els errors gramaticals i els barbarismes són 

abundants, fet que no acaba d’agradar a part de la crítica. Benach, en referència a la trilogia 

dels videojocs, deia: 

 

En los textos de Casanovas, estructural y coloquialmente muy vivos, muy bien construidos, hay un 

abuso asfixiante de interjecciones idénticas, corren los “vale” y los “d’acord?” con mucha 

generosidad, y el “joder!” es un grito constante que nos martillea hasta la exasperación. Y ello en las 

tres piezas del ciclo, como si los personajes fueran los mismos en todas ellas, lo cual no es así, claro 

(Benach, 11 juny 2007). 

 

En la mateixa línia, Massip comenta de La Ruïna: “Per què diferents personatges diuen «no 

sé» en lloc de «no ho sé»? Compte amb l’idioma, que ja ens el maltracten prou entre uns i 

altres!” (Massip, 12 setembre 2008). 

Lena Woyzeck 

Després de fer temporada a La Villarroel, Casanovas torna al Temporada Alta amb un text 

que es desmarca del modus operandi habitual. Pel festival de tardor de Girona Casanovas 

agafa una obra de Büchner, Woyzeck, i la passa pel sedàs del seu estil: adapta la història als 

nostres dies i en fa una tragèdia contemporània. No deixa de ser curiós, com comentàvem, 

que després de recórrer una vegada i una altra a referents audiovisuals, Casanovas opti per 

la versió d’un clàssic del teatre europeu. Val a dir que l’interès per aquesta obra ja s’havia fet 

palès en muntatges anteriors: les barbaritats que provoca la guerra i la figura del soldat 

degradat, algunes de les línies que travessen el text de Büchner, ja vertebraven Estralls. 

Casanovas explica què li interessava de l’obra alemanya: 

 

En el cas de Woyzeck, per exemple, volia imaginar-me una situació semblant en un moment com ara i 

que em servís per plantejar-me unes altres qüestions. A Woyzeck, segurament era la supervivència, la 



57 
 

necessitat de sobreviure, i en l’actualitat la necessitat de sobreviure està més o menys coberta per 

gairebé la majoria de la població. En canvi, la necessitat de ser feliços no està coberta, de fet és una 

recerca fins i tot obsessiva, i ho vaig traslladar d’aquesta manera. Els personatges d’abans 

necessitaven sobreviure, ara necessiten ser feliços (p. 128). 

 

El recurs que s’empesca el dramaturg per actualitzar el clàssic és situar tota l’acció en un 

Pans&Company, de manera que de nou empra la unitat d’espai. I és en aquest restaurant de 

menjar ràpid que, de nou, Casanovas aborda el tema de la precarietat laboral i la recerca de 

la felicitat amb què la seva generació somia. Apel·lar als joves de la seva edat requereix l’ús 

de referències que els siguin properes, i és per això que l’espai és el d’una popular cadena de 

restaurants de menjar ràpid. Val a dir que la intenció de Casanovas era fer la representació 

en un d’aquests restaurants, “però com que no deixava gaire bé la casa, no va ser possible”, 

confessava Salvador Sunyer en la roda de premsa prèvia a l’estrena (Chicano, 11 novembre 

2008). D’aquesta manera Casanovas pretén allunyar-se de l’estètica del “distanciament” de 

Büchner, que en els seus textos buscava “violentar esperpénticamente la percepción de lo 

que se está acostumbrado a aceptar como normal, para desenmascarar sus fallos y provocar 

la toma de conciencia por parte del lector o del espectador” (Forssmann i Jané, 1992, p. 

26). 

Doncs bé, Lena Woyzeck és la protagonista: és una de les cambreres del restaurant i 

malda per sobreviure, compaginant la seva feina amb unes proves clíniques que a poc a poc 

la fan embogir. De fet, la Doctora Moss l’ha triat a ella com a exemple del que considera 

l’epidèmia del segle XXI, la infelicitat, que pretén curar a base de pastilles 

 

DOCTORA MOSS: Fins fa poc buscàvem una explicació sobre la felicitat en la religió, en el 

pensament, en les emocions. Doncs ara ja estem capacitats per demostrar que la felicitat o la tristesa 

no són més que reaccions químiques totalment mesurables i regulables. La pitjor malaltia que podem 

trobar-nos ara mateix, en el nostre món contemporani, és la infelicitat. Tenim comoditat, tecnologia, 

democràcia... Però milions de persones matarien per curar-se d’aquesta dolència [sic]. I jo dic, la 

infelicitat no és un abisme abstracte al que no podem accedir... La infelicitat és un desordre. Una 

mancança química (Casanovas, 2011b, p. 52). 

 

En aquest sentit, com a Aquesta tampoc no serà la fi del món, la química que ha millorar la 

humanitat acaba condemnant-la: la visió positiva de la tecnologia que havíem percebut a 

Wolfenstein adquireix altre cop connotacions distòpiques. Amb el seu sou, Lena manté la 

seva parella, Marc, que es deixarà seduir per Gemma, la qual ha apostat amb una amiga que 

serà capaç d’entabanar al jove. Lena, pressionada per un encarregat que li omple el cap amb 

els beneficis morals de la lectura i la cultura, humiliada pel xoc de classes a què Gemma la 
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repta i marejada pels experiments de la Doctora Moss, acabarà consumant la tragèdia i, fora 

de si, assassinarà a Marc. Casanovas intercala escenes en què personatges aliens a la trama 

reflexionen sobre la condició humana, inseparable de la violència. De fet, s’insisteix en la 

violència com a qualitat innata en l’ésser humà: 

 

QUILLO: Este subnormal es un animal, cómo ustedes han comprobado, pues ni habla ni sabe andar, 

ni siquiera se defiende cuando es agredido. Quiero demostrarles, apreciado público, que la violéncia 

[sic] es más humana que la pasividad. Y que llamarnos animales por violentos es faltar a la leyes [sic] 

de la naturaleza, ¿comprenden? Porqué si el mundo en el que vivimos nos golpea como si nosotros 

fuéramos monos de feria, debemos reaccionar como hombres y devolver el golpe con más fuerza 

(ibíd., p. 25). 

 

El contrast entre animalitat i humanitat beu del text de Büchner: el quillo és el pregoner 

que presenta el “caballo astronómico” i planteja la possibilitat que el mamífer sigui més 

racional que molts humans: “Señoras y caballeros, vean aquí presentes al caballo 

astronómico [...]. Educación, sólo educación; tiene un raciocinio animal o más bien una 

animalidad dotada de raciocinio. No es una bestia irracional, como tantas personas [...]” 

(Büchner, 1992, p. 189). 11 Aquesta visió contrasta amb la de l’encarregat, qui considera que 

Lena acaba reaccionant amb violència per falta de cultura: és a dir, la cultura ens allunya de 

la condició animal i ens fa humans.  

A la vegada, les interrogacions sobre què vol dir ser humà i què és la felicitat, 

especialment reflectides en la conversa entre els dos “jackass” (de nou, un referent televisiu 

i cinematogràfic), prenen especial rellevància. Lena Woyzeck s’allunya del retrat generacional 

per expressar unes preocupacions universals i atemporals amb què Casanovas s’identifica i 

identifica la seva generació. Segons aquests dos personatges que experimenten amb el 

dolor, l’existència humana és tan sols un accident, “un pet que et taca els pantalons, un pet 

d’aquells que porten regal” i que s’esvaeix amb rapidesa; al mateix temps, es pregunten: 

“[Si] hi ha un punt on el dolor i el patiment ens fan desitjar morir... què desitjarem quan 

arribem al punt màxim de plaer i felicitat?” (Casanovas, 2008, p. 48-50). Finalment, cal 

esmentar que en aquest muntatge Casanovas dirigeix un total de dotze actors, de manera 

que és el primer cop que ha d’organitzar un equip artístic tan ampli: Anna Alborch, Rubén 

Ametllé, Mercè Boher, Alba Casera, Clara Cols, Borja Espinosa, Mireia Fernández, Pablo 

Lammers, Sergio Matamala, Albert Mora, Alícia Puertas, Jordi Vaqué. Cal remarcar també 

que a Lena Woyzeck la violència no és només una conseqüència de l’argument sinó que 

                                                 
11 Caldria analitzar amb més detall els punts de contacte entre la versió de Casanovas i l’original de Büchner 
per entendre millor les estratègies d’actualització del dramaturg català. 
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esdevé un tema en si: els personatges, intentant discernir què vol dir ser humà, reflexionen 

sobre els vincles violents que defineixen l’erecció de la societat moderna. 

La revolució  

Un cop enllestides les representacions de Lena Woyzeck, Casanovas inicia la preparació de 

La revolució. És el segon text que presentarà a La Villarroel, gràcies a ser l’autor resident de 

la sala, apadrinat, com dèiem, per Daulte. Es va estrenar el 24 de gener de 2009 al Teatre de 

Salt per després fer temporada a Barcelona. Casanovas recupera pel muntatge el grup 

d’actors amb què havia treballat a La Ruïna. Al mateix temps, l’espectacle suposa un retorn 

a l’estètica de Wolfenstein, malgrat allunyar-se del western i tenir només unes pinzellades de 

ciència ficció. I és que la història la protagonitzen dues informàtiques que estan enllestint 

un videojoc que, com el títol indica, ha de revolucionar la indústria i el concepte mateix de 

videojoc. La picada d’ullet a Hardcore Videogames, que també havíem vist a La Ruïna, és 

evident.  

La trama gira entorn del conflicte entre les companyes de feina a ritme de vodevil: 

mentre que Cris té pressa per acabar la programació i fer que sigui un èxit de vendes, 

Sandra, un altre personatge amb vel·leïtats creatives, creu que el que està fent pot ajudar a 

millorar la humanitat. La situació es tensa amb l’aparició d’Eduard i Javier, representants 

d’una multinacional interessada en comprar el projecte. És clar, l’interès té un preu: el 

videojoc haurà de seguir la línia comercial per augmentar el nombre d’exemplars venuts. 

Per això, Eduard insisteix en la inclusió d’uns continguts que atreguin al consumidor menys 

exigent: violència i sexe. La comèdia a partir d’aquest moment es vertebrarà en la divisió 

dels personatges en dos grups, cadascun dels quals defensarà una versió del joc afí als seus 

interessos. Les posicions s’enfortiran, per una banda, amb la relació que inicien Cris i 

Eduard i, per l’altra, amb l’amistat entre Sandra i Isa, una actriu que participa en la 

producció del joc. Casanovas parla de la comercialització de productes artístics i de la 

pressió del mercat de consum, que banalitza la creació artística. Segurament, aquesta és una 

inquietud sobre la qual havia reflexionat mentre estudiava Belles Arts. De fet, és un tema 

que ja havia apuntat de manera subtil a Wolfenstein: 

 

DARYL: [...] He pensat que podríem fer camisetes o merchandising de tot el tema... Mira havia pensat 

alguns lemes... com: punt god... una camiseta que hi posi això... punt god... és un bon lema... 

ERIC: No estem fent pas això pels diners... 

DARYL: Però s’ha d’aprofitar... Saps que hi ha diverses entitats que ens ofereixen diners per la idea 

inicial?... I la idea inicial no és que serveixi de gran cosa, no? 

ERIC: Això és algo [sic] important... (Casanovas, 2007c, p. 44). 
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De Wolfenstein també manlleva la visió optimista de la tecnologia, que pren rellevància altre 

cop: si a la primera obra de la trilogia els personatges procuraven programar el concepte de 

Déu, a La Revolució el producte és capaç de millorar la humanitat, ja que enfronta cada 

persona amb les seves pors i les seves emocions. Ho veiem clarament en Javier, l’ajudant 

d’Eduard, que aconsegueix superar la por que li provoca el menyspreu del seu cap. 

Envalentit per portar un parell de pistoles, Javier ignora les diferències jeràrquiques i desafia 

a Eduard: aquesta és la seva petita revolució. I és que el títol no cridar a la revolta com el 

final de La Ruïna, sinó que més aviat adquireix un to transcendent: la revolució ha de ser 

interior. Casanovas sembla fer referència a aquell tòpic de “si volem canviar el món primer 

ens hem de canviar a nosaltres”. El que proposa Casanovas és una revolució que cada 

espectador es pot endur a casa, sense que això resti compromís polític al conjunt de la peça.  

La crítica, però, no es va deixar convèncer. No els va arribar la proclama final 

d’Aina, una dona que apareix a les acaballes de l’escena 8 i que clou la història obrint un 

interrogant que es dirigeix certerament a l’espectador: “Ara que som lliures, ara que hem 

perdut la por... [...] Què hem de fer?” (Casanovas, 2013d, p. 101). Planteja llavors una 

interessant qüestió, “el viejo dilema: si superado el miedo a la jerarquía y al poder llegará 

luego el miedo a la libertad” (Doria, 6 febrer 2009). Aina representa aquella massa de 

seguidors anònims que a través d’un blog han seguit el projecte de Sandra i que reclamen 

que tiri endavant; és per això que Javier considera que, d’alguna manera tenen una 

responsabilitat, encara que Eduard els recordi que per contracte no ho poden fer. Ho 

expressa així: 

 

JAVIER: Decenas de persona nos están contestando. Decenas de personas que nos están mandando 

sus experiencias, sus emociones. Esta mierda tal vez no tenga importancia. Tal vez la estemos 

sobrevalorando. Tal vez nos estamos equivocando. Pero para ésto [sic] mucha gente significa hacer 

un paso como persona. Y eso significa hacer un paso hacia la felicidad. Ya sé que no es ni mi idea ni 

mi juego, pero me siento obligado a decir que no podemos... no podemos dejar toda esta gente, que 

busca una esperanza, sin su esperanza (Casanovas, 2013d, p. 93). 

 

Com dèiem, en algunes ressenyes de l’obra s’insistia en ressaltar altres temes. Per exemple: 

 

No hi ha, finalment, grans missatges per endur-se a casa, però sí una reflexió sobre la falta d’ètica en 

el món empresarial i sobre les possibilitats de l’individu de viure allunyat del poder i les dificultats 

que planteja l’ús de la llibertat (López Rossell, 6 febrer 2009). 

 

O també: 
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Pero me parece que hay algo más bajo la comedia. Sin pretensiones trascendentes, a lo largo de La 

revolució circula una somera, si se quiere ingenua, reflexión sobre el mundo en el que vivimos, o en el 

que querríamos vivir, la capacidad del individuo para emanciparse del poder, y el cuestionamiento de 

la ética en el negocio de los videojuegos (Fondevila, 4 febrer 2009). 

 

Per la seva banda, Ordóñez (28 febrer 2009) considera que el producte no està acabat, que 

Casanovas té a les seves mans una perla que cal polir i que podria tenir èxit a la resta 

d’Espanya. De fet, Casanovas reconeix que a vegades ha estrenat obres sabent que no 

acabaven de funcionar, que tenien imperfeccions, fruit d’un procés molt intens de treball. 

És per això que una vegada i una altra torna als seus textos, per revisar-los i reescriure’ls. 

Tal i com explica a l’entrevista: 

 

[Jo] crec que en general el teatre tampoc [és un producte acabat]. [...] I és que en el fons és això: un 

té vint-i-cinc anys i escriu d’una manera, però quan en té trenta-cinc té més capacitat i té més eines. I 

en canvi, les idees potser són bones en aquell moment i es poden acabar de potenciar més. [Per] què 

no anar revisant les obres amb què has disfrutat o obres que encara no han acabat de funcionar i que 

dius “mira tu, a veure si li tornem a donar una altra oportunitat, tornem a batallar amb el text a veure 

si acaba sorgint alguna cosa de profit”? (p. 127). 

 

Tot i això, La revolució va merèixer el Premi Butaca al millor text teatral de 2009, de manera 

que Casanovas va allargar la seva llista de guardons i reconeixements.  

Julia Smells like teen spirit 

Amb La revolució es va tancar el cicle d’obres encarregades per La Villarroel. Després 

d’haver passat pel Temporada Alta, Casanovas salta de festival a festival gràcies a haver-se 

consolidat com una de les veus més prometedores del teatre català. És per això que 

finalitzades les representacions de La revolució engega un projecte pel Grec ’09 que firma la 

Flyhard però que defensaran actors externs a la companyia: Julia Smells like teen spirit. 

Curiosament, Casanovas decideix adaptar un altre clàssic, La senyoreta Júlia d’August 

Strindberg. Si abans l’actualització es feia a través d’un Pans&Company, a Julia Smells like 

teen spirit el text de Strindberg es mescla amb notes biogràfiques de Kurt Cobain, una de les 

icones de la música grunge. El joc de seduccions entre els criats i la senyoreta Julia es 

transforma en una successió de diàlegs enverinats entre una estrella del rock en hores 

baixes, Julia Smells, i un parell d’aspirants a formar part de la seva banda. L’obra esdevé així 

un thriller marcadament psicològic, en què cada personatge intentarà aconseguir a qualsevol 

preu els seus objectius.  
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El tractament del món de la música, les estrelles de rock i la indústria musical va 

prendre especial importància en l’estrena a causa de la proximitat amb la mort de Michael 

Jackson, tal i com comentàvem amb anterioritat. I és clar, situar l’acció en un local d’assaig 

fa inevitable l’aparició de guitarres, baixos i bateries. Així, l’obra comença i acaba amb 

música en directe. Casanovas reconeix que aquesta és una de les obres de les quals no 

n’està massa orgullós i la qualifica de fracàs: una producció tan nombrosa impedeix 

mantenir el nivell de qualitat. Més enllà de l’opinió de l’autor, Julia Smells like teen spirit no és 

una aportació més al recurrent tema de la música, sinó que aporta una altra visió de la 

figura de l’artista. Si a La revolució Sandra intentava evitar que es banalitzés el que podia ser 

una millora per la humanitat, la relectura del text de Strindberg mostra de quina manera un 

producte que era subversiu esdevé mainstream, i per tant perd tot el contingut reivindicatiu o 

alternatiu. Cris confessa ser una fan indiscutible de Julia i en l’intercanvi de rèpliques 

mostra el seu rebuig pel camí que la carrera de l’artista ha seguit. Per ella, ha estat una 

traïció: 

 

CRIS: Va arribar un dia i, de cop, tots aquells subnormals, amb camises GAP i ulleres Ray Ban, 

escoltaven la teva música, Júlia. Era contra ells que anava tot això, no te’n recordes? 

(Pausa.) 

Tota la filosofia, tots les lletres [sic], tota la música i tota la ràbia es van convertir en un acudit, en 

una broma de merda, Júlia. Una puta merda. La pila de capullos als qui volíem matar duien una 

camiseta amb la teva cara impresa i amb la paraula fuck a sota (Casanovas, 2010a, p. 84). 

 

A la vegada, Casanovas parla del fals artista, aquell que a través de la televisió vol 

aconseguir la fama amb celeritat participant a reality shows musicals. Doria ho veu així: 

 

Jordi Casanovas, que es una promesa teatral que prefiere la maduración creativa que dan los años al 

éxito precipitado, proporciona en “Julia Smells” una reflexión sobre la función de los ídolos 

demasiado jóvenes y la sobrecarga moral de las plegarias atendidas que los acaba matando. Acuden a 

la memoria “Eva al desnudo”, la figura de Kurt Cobain, la muerte reciente de Michael Jackson y 

todos esos homínidos de la Telebasura Triunfante que prefieren la fama rápida y el dinero a cubrir 

las etapas de la personalidad (Doria, 22 juliol 2009). 

 

Per tant, el tema de l’artista agafa una altra dimensió en mesclar-se amb el món de la 

música. Julia Smells like teen spirit representa la comunió de dues de les temàtiques centrals de 

Casanovas. Val a dir que l’autor ha recuperat recentment el gènere del thriller psicològic en 

un text que estrenarà al novembre de 2014, Idiota. 
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Tot em sembla una merda 

La tardor del 2009 Casanovas presenta al Teatre del Raval Tot em sembla una merda, un text 

per un actor i una actriu que també es va poder veure al Teatre La Unió de Sant Cugat del 

Vallès. És el primer cop que Casanovas cedeix la tasca de direcció a algú altre, en aquest cas 

Christian Treceño. És un text atípic en el conjunt de la seva obra perquè en una única 

escena enfronta a dos personatges en un combat dialèctic del qual els dos en surten 

vencedors i vençuts.  

L’Anna i l’Àlex són parella des de fa tres anys. Ella treballa en una llibreria i no 

s’atreveix a dedicar-se a la seva passió, l’escriptura, com l’Aina de Tetris; ell és artista però 

s’ha de guanyar la vida acceptant projectes que no el satisfan per pagar el lloguer. Són dos 

personatges típicament de Casanovas, joves de trenta anys que es dediquen a sobreviure, 

sense tenir temps de preguntar-se si són feliços. Els uneix una curiosa afició: criticar-ho tot. 

El títol de l’obra no només evoca el tema, el desenllaç d’una història d’amor, sinó que 

també és el lema que defineix els personatges. Una tarda qualsevol en què volien fer uns 

xurros amb un suís entren en una cafeteria poc elegant que els recorda el dia que es van 

conèixer. De mica en mica van desgranant la manera com es van conèixer i són incapaços 

de dir amb certesa en quin moment es van enamorar. I és que aquella tarda qualsevol 

esdevindrà, sense gairebé adonar-se’n, la darrera. Malgrat s’hi resisteixen, el viatge que van 

començar fa tres anys plegats ha fet l’última aturada en un cafè ruïnós.  

Tot em sembla una merda parla precisament d’això, de les dinàmiques capritxoses de 

l’amor, que d’un dia per l’altre ens fa estar enamorats i, de cop, ens fa deixar d’estar-ho. 

L’agilitat de les rèpliques, a voltes dirigides a un públic que sembla situar-se en la mateixa 

cafeteria que els protagonistes, condueix l’escena cap a la recreació dels moments clau de la 

seva relació. Si primer recreen l’escena en què es van conèixer, a mode de comprovació de 

què recorda l’altre, el joc de simulacions acaba desembocant a una narració dels fets que la 

ruptura desencadenarà. I resulta que la vida que s’imaginen que els espera no els desagrada. 

Així, la conversa repassa el passat, analitza el present i evoca el futur per intentar entendre 

com han arribat fins aquí i què vol dir estar enamorat. En el fons, la seva relació ha estat 

només una cosa que ha passat i que, com tot, un dia acaba. En aquest text no hi ha rastre 

de la violència que caracteritza l’obra de Casanovas i que sempre, d’una manera o altra, fa 

acte de presència. Tot em sembla una merda s’acosta a La Ruïna en tractar les relacions 

amoroses dels joves de trenta anys en un context socioeconòmic determinant. Aquí el retrat 

generacional es veu reduït a la seva mínima expressió, el microcosmos d’una parella en què, 
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de fet, hi veiem reflectida qualsevol parella. Val a dir que Tot em sembla una merda va tenir 

poca repercussió, però no per això deixa de ser un text menys interessant. 

Transició 

El 2010 és un altre dels anys que cal remarcar en la biografia de Casanovas. En primer lloc 

Àlex Rigola, el llavors director artístic del Teatre Lliure, es posa en contacte amb el 

dramaturg a fi que formi part del projecte Dictadura-Transició-Democràcia (2010). L’espectacle 

reuneix creadors propers als cercles del Lliure per crear una obra coral que plasma i 

reflexiona des de perspectives diferents sobre uns períodes clau de la història recent del 

país. L’equip format per Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé firma la primera part de 

“Dictadura”, mentre que Roger Bernat s’encarrega de la segona; Casanovas escriu sobre 

segon període, “Transició”; finalment, el binomi Nao Albet/Marcel Borràs, en ser els 

creadors més joves, s’atreveixen amb “Democràcia”. L’elecció de cada dramaturg no és 

casual, ja que els textos coincideixen temporalment amb l’any en què van néixer qui els 

escriuen i dirigeixen. És per això que al principi d’aquest apartat remarcàvem la importància 

d’indicar l’any en què va néixer Casanovas, perquè en aquesta peça curta l’acció es trasllada 

el 1978.  

A la vegada, el títol no només fa referència al període històric que plasma sinó que 

indica un canvi en la trajectòria del dramaturg. I és que sembla que aquest exercici de 

reflexió històrica marca un canvi temàtic i de to que es veurà confirmat amb les 

produccions posteriors. Ja fa més de sis anys que Casanovas es dedica de ple al teatre i ha 

passat de ser un autor que no arribava als trenta anys a acostar-se a la maduresa que 

definitivament representen els quaranta. Per això les seves obres semblen entrar en un 

període de transició en què es mantenen les essències però canvien els embolcalls 

argumentals i temàtics.  Amb Transició Casanovas es situa en un temps que no és ni l’avui ni 

l’ara. És tot just la segona vegada que una de les seves històries té una data diferent a la de 

l’any en què s’estrena. Abans, només amb Kuina Katalana havia viatjat a una altra època, 

obligat pel fet de parodiar una obra dels anys vuitanta.  

Com no podia ser d’una altra manera, la revisió de la segona meitat dels setanta que 

presenta “Transició” es centra en allò que Casanovas sent més proper: el món de la 

televisió i la música. El públic de l’espectacle es situa en un plató de televisió dels estudis de 

RTVE a Barcelona. S’està a punt d’emetre en directe la primera edició de Directo de noche, un 

programa d’entrevistes i actuacions musicals que ha de canviar el panorama televisiu 

espanyol. A la direcció, Montserrat, tot just arribada de Londres per modernitzar un mitjà 

emboirat encara per la caspa del franquisme; a la presentació, Àngel, que sembla fer 
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referència al popular presentador de TVE i TV3 Àngel Casas; a l’escenari, fent playback, els 

Pecos, un grup icona de la música pop de l’època. Per tant, el recurs de Casanovas és parlar 

de la història popular: s’acosta a la Transició a partir del tipus de programes que es veien 

per televisió i la música que s’escoltava a la ràdio. De ben segur, la gran majoria de records 

d’aquell període prové precisament de la televisió i la ràdio. En aquest petit univers es 

plasmen les tensions polítiques del moment quan Carmen Losada, portaveu dels directius 

de la cadena, anuncia que l’entrevista prevista a un escriptor que torna de l’exili no es pot 

fer, i que en substitució l’Àngel haurà de conversar amb Lola Flores, icona de l’Espanya 

provinciana, de flamenc i olés, que venia la dictadura. De nou fan acte de presència aquells 

“fils ocults que controlen la realitat” que Casanovas intentava investigar en els primers 

textos. Aquest cop, però, l’origen és força clar: els vestigis de la cúpula franquista. 

Montserrat es troba llavors amb un dilema: ignorar els continguts que li imposen o 

acceptar i deixar de banda la seva intenció de fer una televisió més moderna, digna de la 

democràcia. El ritme és trepidant gràcies al compte enrere que regeix la trama: 

constantment el regidor va marcant quants minuts i segons falten per l’emissió. Per acabar-

ho d’adobar, els treballadors del plató i els artistes convidats pressionen perquè la directora 

prengui una decisió amb celeritat. A més, descobrim la relació en secret que manté amb el 

presentador, que opta per no arriscar el seu lloc de treball i fer el programa que li manin. 

De fet, el mateix procés de decisió esdevé un exercici de democràcia que sorprèn als 

treballadors: 

 

MONTSERRAT: (a tots.) Si us plau, us agrairia que em diguessiu [sic] què voleu fer: El programa que 

s’ha fet fins ara només per entretenir a la gent i per mostrar una Espanya folclòrica [sic] i sempre 

unida o un programa que provoqui preguntes i reflexions a les persones? 

SARA: Qui contesta primer? 

MONTSERRAT: Tu mateixa. 

SARA: Hòsti [sic]. No ens ho havien preguntat mai, abans. 

MONTSERRAT: Doncs digues. Ara en tens l’oportunitat. 

SARA: És que sempre he tingut moltes ganes de participar. Que s’escoltessin les meves/ idees 

(Casanovas, 2010b, p. 31). 

 

Quan sembla que finalment caldrà acatar les ordres, comença la emissió, que coincideix 

amb el final de l’obra. Casanovas tanca Transició amb un cop d’efecte: en comptes de sonar 

l’èxit dels Pecos, “Háblame de ti”, sona una cançó del grup de rock Leño que, irònicament, 

es diu “Lo que acabas de elegir”. En definitiva, més enllà de la trama, amb Transició sembla 

que comença un nou Casanovas. S’allunya del present? Ell respon: 
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No, no. De fet hi ha aquesta cosa de voler-se preguntar sobre el passat per entendre el present, 

sobretot a nivell polític. [En] el cas de Transició, es va enrere per veure o per preguntar-me tot el que 

ha passat durant els meus anys de vida que han fet que la cosa evolucioni cap a on està ara, i intentar 

veure quines són les decisions incorrectes per intentar no cometre-les ara. En el fons és parlar d’ara 

mateix però des d’un altre punt de vista (p. 123). 

 

La Sala Flyhard 

Però si cal remarcar la importància del 2010 és sobretot per un altre projecte. Després de 

l’experiència de La Villarroel Casanovas arriba a la conclusió que els processos de treball de 

les sales més comercials no el satisfan ni a ell ni a la companyia. Llavors, tot i que el context 

econòmic ho desaconsella, l’embranzida que la Flyhard ha agafat l’impulsa a convertir la 

seva sala d’assaig, que havia quedat petita, en una sala de teatre, la Sala Flyhard. L’aparició 

d’aquest espai aporta a Barcelona un nou escenari off-off en què es programa només 

dramatúrgia catalana contemporània.  

Al carrer d’Alpens, al barri de la Bordeta, lluny del tràfec teatral del centre, 

Casanovas i el seus engeguen una alternativa que ràpidament es convertirà en un viver 

d’experiments teatrals dels autors de la generació dels videojocs. I és que malgrat l’àmplia 

campanya publicitària sobre les noves veus del teatre català, la majoria de dramaturgs no 

tenen ni els recursos ni els mitjans per veure els seus textos estrenats. És per això que 

apareix la Flyhard, per fer realitat aquests projectes, sense les pressions de la cartellera 

d’altres espais. Cada text es treballa braç a braç amb l’autor, de manera que el procés esdevé 

col·lectiu i cada membre de la companyia hi aporta el seu granet de sorra. Els assajos 

s’allarguen el temps necessari i les obres estan programades tantes setmanes com el públic 

és capaç d’omplir. Només amb tres o quatre representacions un espectacle no funcionarà: 

cal confrontar-lo una vegada i una altra amb el públic perquè la maquinària estigui ben 

greixada. I sobretot cal provar i provar, duent a terme el màxim de projectes possibles 

La sala Flyhard és la culminació d’aquell procés de treball que Casanovas havia 

iniciat amb Gebre l’any 2003, una reivindicació del teatre sense artificis, fet de manera 

artesanal i mínima, pròxim al públic, amb el qual s’estableix, a causa de les dimensions de 

l’espai, una especial complicitat que repta els actors a ser precisos en les seves 

interpretacions. Segons Osan, la “nova sala de petit format recorda els malaguanyats Malic i 

Artenbrut, platees on l’espectador palpa la respiració dels actors i nota com gairebé li 

escupen l’alè a la cara. Si estires la cama perquè no se t’adormi, corres el risc que l’actor 

ensopegui. Olores què mengen, i sents la fressa de les dents esfilagarsant la carn” (Osan, 
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2010, p. 27). A la vegada, aquest projecte permet que el binomi dramaturg/director12 

esdevingui un trinomi amb la incorporació de la feina de programador o productor. Segons 

Pons, aquesta dedicació polifacètica fa de Casanovas un “home orquestra” (vg. Pons, 

2014). De fet, la Flyhard és la continuació d’aquella Associació Kametta de Vilafranca que 

Casanovas va impulsar pels vols del 2006. Massip ja se’n feia ressò en un article del mateix 

any i n’explicava els objectius, molt propers als de la Sala Flyhard: 

 

A més de la seva tasca creativa, Casanovas lidera l’Associació Kametta de Vilafranca, que promou 

una “residència de dramatúrgia catalana inèdita” que vol ser laboratori d’experimentació i recerca per 

tal de buscar nous camins, noves formes i nous temes [...]. L’objectiu és donar suport a produccions 

de textos catalans contemporanis inèdits, d’autors novells o no estrenats comercialment per tal de 

millorar-ne la difusió a través d’un cicle i la seva continuïtat. Tot plegat defugint el pes de la por a 

equivocar-se, perquè en art sempre cal provar i arriscar-se, sense complexos, amb totes les 

rectificacions que facin falta (Massip, 11 setembre 2006). 

 

Aquesta filosofia de perdre la por, de llançar-se a la piscina, marca la biografia de 

Casanovas i impregna els seus espectacles. En definitiva, tal i com diu Massip, Casanovas és 

sobretot un home de teatre. Sense cap mena de dubte, aquesta és la millor definició de la 

professió del jove vilafranquí. Preguntat sobre la idoneïtat d’aquesta etiqueta, l’autor 

respon: 

 

[M]’agraden totes les vessants [sic] del teatre [...]. [Involucrar-te] en un projecte d’un text aliè o d’una 

direcció aliena a vegades és molt gratificant, perquè pots donar petites idees que serveixin per fer 

créixer allò i et fa sentir molt satisfet. I també això, m’agrada combinar les dues vessants [sic]: 

escriure, que és un treball més solitari i més personal, i dirigir, que és un treball que necessàriament 

s’ha de fer amb col·lectivitat, s’ha de fer amb més gent, i que et permet socialitzar una mica i també 

compartir tan dubtes com alegries (p. 113). 

 

Al mateix temps, quan Serra li va plantejar en una entrevista la possibilitat de dirigir una 

sala comercial o pública, Casanovas va dir: “Segons quina i qui ho proposi. És una feina 

que no m’imaginava que m’agradés tant i que em fes tanta il·lusió que als altres els anés bé. 

Si es donés el cas, m’agrada pensar què pot emocionar el públic, què pot ser útil per a la 

ciutat i per al país” (Serra, 28 febrer 2013, p. 27). I és que Casanovas se sent part d’una 

generació, d’un grup d’autors amb qui comparteix tan les ganes de fer teatre com les 

                                                 
12 Tot i que en aquest estudi ens centrem en la vessant de dramaturg de Casanovas, no hem d’oblidar que 
també ha dirigit textos que no eren seus. Al seu web llista els següents: Yes, We Spain, de Carlos Latre (2011); 
Burundanga, de Jordi Galceran (2011); Consell familiar, de Cristina Clemente (2013). Seria interessant veure què 
aporta Casanovas a aquests textos i viceversa.  
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dificultats per fer-lo. Per aquest motiu la seva tasca no busca només la projecció personal 

sinó la consolidació de tot un conjunt de dramaturgs amb qui manté força complicitats. 

Un home amb ulleres de pasta 

L’espectacle que tria la companyia per estrenar la Sala Flyhard és Un home amb ulleres de pasta, 

una revisió i actualització de Tetris, potser la peça amb més èxit de la trilogia. El títol ens 

recorda el començament de “Els guapos són els raros” (2008), una cançó de Manel, el 

popular grup català de música pop. En primer lloc, Un home amb ulleres de pasta prova que 

Casanovas no deixa cap projecte perfectament tancat i que, si una idea el convenç i l’atrau, 

hi torna una vegada i una altra. Que la matèria prima era bona i que la revisió va funcionar 

ho demostra el fet que Un home amb ulleres de pasta és avui una de les obres que més alegries 

ha donat al dramaturg, tal i com ell mateix reconeix. De fet, el passat 7 d’abril de 2014, en el 

procés de redacció d’aquest estudi, es va tornar a estrenar a Madrid en la seva versió 

castellana13, amb molt bona rebuda de públic i crítica, i també dels companys de professió 

de la capital. El canvi en el títol posa l’èmfasi en el convidat de connotacions vampíriques i 

s’allunya de les premisses que marcaven el text original. A la vegada, Un home amb ulleres de 

pasta no és només el protagonista de l’obra a què dóna títol sinó que simbolitza la figura de 

l’artista que pobla els textos de Casanovas. I és que a Neoburning Generation, a La Ruïna, a Tot 

em sembla una merda, a Sopar amb batalla, a Pàtria també hi trobem homes i dones amb ulleres 

de pasta. Tot i que els personatges són els mateixos de Tetris, igual que Casanovas i la seva 

companyia, han crescut i tenen altres preocupacions, “però algunes es repeteixen, com la 

incapacitat de prendre decisions o les ganes de triomfar ràpidament” (Osan, 2010, p. 26). 

Sopar amb batalla 

Paral·lelament a les representacions d’Un home amb ulleres de pasta, que de seguida omplen la 

petita sala de només quaranta localitats, Casanovas rep un encàrrec de l’Escola Eòlia, en 

què farà de professor de dramatúrgia tres anys: ha d’escriure un text i dirigir-lo per la 

companyia Batallerus Teatre, integrada per actors i actrius joves formats a l’escola. D’aquest 

projecte sorgeix Sopar amb batalla, que s’estrena el novembre de 2010 al Versus Teatre i que 

hem pogut llegir en la seva versió castellana. La trama, tal i com indicava Casanovas en el 

programa de mà, sembla sorgir d’una anècdota real: un sopar d’amics que, sense saber ben 

bé com, acaba amb un llevataps clavat a la cama d’un dels convidats. Després d’uns textos 

                                                 
13 Tal i com informa Vallejo (7 març 2011), la Flyhard va entrar a la cartellera madrilenya a través de la sala 
AZarte, al barri de Chueca, el març de 2011. Enguany s’ha estrenat a La Pensión de las Pulgas, dirigida pel 
propi Casanovas. 
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en què la violència havia o quedat en un segon pla o amb prou feines apareixia, a Sopar amb 

batalla esdevé el tema per excel·lència.  

El plantejament recorda l’inici de Tetris i Un home amb ulleres de pasta: un sopar 

d’amics. Com en la trilogia dels videojocs, en aquest text s’hibriden dos gèneres: la comèdia 

de “bon rotllo” al voltant d’una taula muta en una pel·lícula que oscil·la entre el thriller i el 

gènere gore. L’espectador assisteix a una escalada de tensió insòlita que converteix una 

vetllada tranquil·la en una autèntica batalla amb cadàvers inclosos. L’espai, per enèsima 

vegada regit per la unitat de lloc, és el menjador i la cuina de casa de Dani i Cris. De la 

mateixa manera que l’obra es divideix en dues parts, l’escenari també acabarà partit en dos: 

la línia que marca la porta de la cuina dibuixa dos espais claus en el desenvolupament de la 

trama. Cris ha convidat els seus amics, que no acaben de tenir bona relació amb Dani. Tot i 

això, Dani es mostra entusiasmat amb la trobada: té ganes de portar-s’hi bé. Però la música 

amb què comença l’obra, que el mateix Dani està posant, així com el llenguatge que fa 

servir, anuncien que la seva manera de ser no acaba de quallar amb l’entorn de Cris. Primer 

arriba Rocío, amiga de Cris, acompanyada d’una bona amiga, Gina. La mirada que aquesta 

es creua amb l’amfitriona denota que ja es coneixien, malgrat no ho reconeguin. Mentre 

Cris i Rocío conversen a la cuina sobre la recent proposta de matrimoni de Dani, aquest i 

Gina es coneixen al menjador. A continuació arriben Sergio i Clara, que són parella. Cal 

destacar que Sergio és un bon exemple de l’home amb ulleres de pasta que apareix sovint a 

les obres de Casanovas. A la vegada, Rocío representa una altra cara d’aquests intents 

d’artista: és una víctima de la televisió, ja que ha fet el ridícul fent el càsting per un reality 

show de cantants. Només falta Rafa, amb qui Rocío pretén embolicar Gina.  

L’arribada de l’últim convidat marca clarament el tret de sortida del conflicte: arriba 

pàl·lid, explicant que ha atropellat una noia que havia anat amb ells a l’escola i que, per art 

de màgia, tot i estar morta, no para de trucar-lo. La broma de mal gust ens remet a 

City/Simcity i desagrada sobretot a Dani. A partir d’aquest moment la perspectiva d’una 

vetllada tranquil·la entre amics s’esvaeix per complet. A poc a poc les diferències personals 

es faran insalvables i els retrets s’aniran acumulant: els secrets que amaga cada personatge 

seran un ingredient més per la bomba de rellotgeria en què es converteix la situació. Primer 

Gina intenta moderar un procés de mediació que marcarà la primera separació clara dels 

espais: en una banda, Dani intentarà posar-se en el lloc de Rafa i en l’altre, Rafa procurarà 

entendre per quin motiu l’amfitrió s’ha enfadat. Evidentment, l’intent de solució només 

empitjorarà les coses fins al punt que, més o menys a la part central de l’obra, Dani tanca a 
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tots els convidats al pis per exigir que Rafa es disculpi. És llavors que es formaran els 

bàndols, ja que com a represàlia Rafa ha tancat a Dani, Gina i Rocío a la cuina. 

Amb la definició dels oponents es posarà en joc el llenguatge propi de la guerra, ja 

que cada grup avaluarà la seva situació estratègica: ells controlen l’aigua i el menjar però 

nosaltres tenim el lavabo. La situació esdevé hilarant com més salvatge es torna la situació. 

La crida al diàleg que fa Sergio, considerant-se superior moralment per ser escriptor, no 

dóna fruits. Casanovas mesura molt bé l’augment progressiu de la tensió i tot i que la 

situació es torna absurda, com en qualsevol conflicte bèl·lic, en cap moment deixem de 

creure’ns el que passa. Les amistats i les parelles es dissolen. La baralla assoleix unes 

dimensions que superen amb escreix la mera discussió entre amics. Sergio ho intueix: 

 

Creo que todo esto trata de otra cosa mucho más grande e inabarcable por nosotros y también creo 

que no va a terminar bien. Aún podemos albergar alguna esperanza de sobrevivir y empezar una 

nueva vida. Esa esperanza es la que me impide cortarme el cuello ahora mismo y esa esperanza sólo 

la puedo tener si creo que podemos aguantar más que vosotros. Por eso prefiero estar con ellos. 

Ahora somos más… y somos más fuertes (Casanovas, 2014, p. 135). 

 

La bogeria acaba com el rosari de l’aurora. Presenciem l’avortament de Clara i el posterior 

dessagnament al ritme de la cançó de Rocío, moment en què la música, com a Les millors 

ocasions, s’empra de manera irònica; l’electrocució de Gina després d’haver estar torturada, 

amb clares referències a la presó de Guantánamo; la pallissa mortal a Rafa, qui havia quedat 

cec a causa d’un producte químic; el suïcidi de Sergio a base de lleixiu; i, finalment, la mort 

accidental de Rocío en un moment en què salten els ploms, escena que, per l’ús de la 

foscor, ens remet a Aquesta tampoc no serà la fi del món i Tetris. Només la parella protagonista 

sobreviu: Cris marxa i Dani es desploma al sofà més sol que mai. El ritual macabre que 

escenifica Sopar amb batalla és el tractament més evident i visceral de com la violència forma 

part de les relacions humanes, de la fina línia que separa les paraules dels cops de puny. Per 

tant, el text recupera algunes idees de Les millors ocasions, Lena Woyzeck i Estralls. Finalment 

cal destacar que aquest és un text del qual Casanovas està força orgullós i que, tard o 

d’hora, haurà de tornar a ser representat: “[És] una obra que un dia d’aquests haurà de 

tornar a ser muntada, [...] a mi em sembla que funciona com un tiro i que pot tenir una 

volada interessant” (p. 126). 

La trilogia catalana 

Malgrat la seva joventut, Casanovas aconsegueix fer-se un lloc en el panorama teatral 

barceloní. La consolidació d’un trajectòria encara curta però força sòlida propicien la seva 
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participació en el projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya. Gràcies a aquesta iniciativa 

per promoure l’estrena de nous autors, Casanovas obté els recursos necessaris per preparar 

i dirigir un text a la Sala Tallers. Casanovas aprofita l’oportunitat per recuperar del calaix de 

projectes pendents una idea que feia temps que li rondava pel cap: portar a escena un 

western català. Neix així Una història catalana. Val a dir que l’interès pel western ja s’havia fet 

palès a Wolfenstein, però en aquest cas es mesclen altres preocupacions temàtiques. Comença 

d’aquesta manera la seva segona trilogia, en què el canvi de to i la maduresa del dramaturg 

que ja ha estrenat nombrosos espectacles prenen força.  

El plantejament de la tríada d’obres és força diferent del de Hardcore Videogames. Pel 

fet d’haver nascut a Vilafranca del Penedès a Casanovas sempre li ha preocupat el tema de 

la identitat catalana i què vol dir ser català. Aquesta inquietud es vertebra a partir de tres 

projectes a què donava voltes ja des de l’any 2007, però que encara no havia trobat la 

manera de dur a terme. La trilogia neix empesa per una coincidència de factors: en primer 

lloc, la inclusió en el T6, que aporta els mitjans i els recursos imprescindibles per engegar 

un projecte de força envergadura; a la vegada, el conjunt d’obres és fruit del replantejament 

inconscient de la seva obra que ja havíem intuït a Transició, en què es comença a mirar el 

passat per parlar del present, i en què la generació dels videojocs deixa d’estar a primera 

plana; a més, Casanovas, que ja ha escrit i estrenat una vintena d’espectacles, ha assolit 

l’experiència necessària per començar a bastir una sèrie d’idees que, per la seva complexitat, 

no s’havia vist amb cor d’engegar. A les ganes de fer un western català s’hi sumen per 

completar la trilogia un text que acara la construcció de la idea de “pàtria” que s’ha anat 

construint amb els anys (Pàtria) i una reflexió sobre el nucli familiar propi amb què 

Casanovas es planteja fer un exercici d’introspecció (Vilafranca). Casanovas explica així la 

construcció formal de la trilogia: 

 

[El] tema és sempre sobre la identitat catalana des de les tres vessants [...] que jo he pogut plantejar: 

la unitat familiar, que seria Vilafranca, la identitat a partir de la família; després la identitat més 

pública, la identitat a partir d’allò que se’ns ha plantejat com a país, la història que ha estat escrita i 

difosa [Pàtria]; i després la identitat de les fronteres, aquells punts fronterers dins el propi país, que 

estan al marge, que no formen part de la història oficial [Una història catalana] (p. 122-123). 

 

Per tant cal insistir en el fet que, malgrat que l’estrena de la primera i segona part han 

coincidit amb un auge del nacionalisme a Catalunya, la llavor de la trilogia és força anterior 

a l’escriptura dels tres títols que la formen. Així, no podem titllar Casanovas d’oportunista: 

tot i que es manté intacte la seva voluntat de traslladar el present a escena però des d’un 
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altre punt de vista, sembla que aquest cop la realitat s’ha avançat a les intencions de 

Casanovas. 

Una història catalana 

Una història catalana, com comentava l’autor, es planteja reflexionar sobre la identitat de 

frontera. És per això que contraposa tres visions de què vol dir ser català partint d’aquesta 

concepció limítrofa. Casanovas explica: “La idea inicial es basava a fer trobar tres perfils de 

catalans: l’autòcton, l’emigrant i l’immigrant. Això no ha canviat, però he intentat explicar 

millor la història de l’emigrant” (Serra, 28 febrer 2013). Casanovas es refereix a la versió del 

2013 del text. Una història catalana es va estrenar a principis de juny de 2011 a la Sala Tallers, 

amb la companyia d’actors del T6. Dos anys després, Una història catalana es va tornar a 

programar, aquest cop a la Sala Gran del TNC, en l’última temporada de Sergi Belbel en la 

direcció artística del teatre. Com que la crítica havia insistit en la mala resolució de l’obra, 

amb una última escena confosa en què es perdia la tensió dramàtica i l’espectador es 

marejava amb l’anar i venir de personatges, i Casanovas no acabava d’estar convençut del 

resultat final, el text va patir una intensa revisió amb la inclusió d’escenes inèdites. Així, 

l’espectador de la segona versió no només oscil·lava entre Barcelona i els Pirineus sinó que, 

per explicar la història de l’emigrant, també visitava Nicaragua de la mà del Reverendo. 

Això no obstant, aquí ens referirem al text publicat, que s’ajusta a la versió estrenada a la 

Sala Tallers. La necessitat constant de revisar els textos provoca aquesta situació: el grapat 

d’obres que Casanovas ha arribat a publicat ja tenen una nova versió força més efectiva. 

Doncs bé, amb aquests tres perfils de la identitat fronterera, desenvolupats en 

històries paral·leles que convergeixen i xoquen en l’escena final, Casanovas no pretén 

sintetitzar la identitat catalana, sinó un vessant d’aquesta que potser ha quedat oculta, que 

no forma part de la versió oficial de la història. És per això que el títol és precisament “Una 

història catalana” i no “La història catalana”. Això no obstant, només el plantejament ja 

erigeix aquest text com un dels més ambiciosos que fins llavors ha escrit Casanovas, que 

vol fer un salt qualitatiu en la seva trajectòria. Si amb Transició viatjàvem al 1978, aquest cop 

l’acció inicial es situa just un any després. Pel que fa a l’espai, el desenvolupament de dues 

trames, les escenes de les quals es superposen, obliga a saltar d’una banda a l’altra del 

territori català. D’aquesta manera la unitat d’espai que amb assiduïtat havia emprat l’autor, 

més per raons pràctiques i tècniques de canvis d’escenografia que no pas per una convicció 

de com ha ser el teatre, desapareix. Nogensmenys, Casanovas segueix fidel a una teatralitat 

sense grans artificis escenogràfics, de manera que l’escena a Una història catalana sorprèn per 

la seva nuesa. Són els propis actors que, dirigint-se al públic en un exercici de ruptura de la 
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il·lusió teatral, situen a l’espectador. I no només fan de l’acotació text parlat sinó que 

presenten quin personatge representaran, ja que la majoria d’ells ha de doblar papers. Per 

tant, els actors ara fan el seu personatge, ara fan de narradors a fi de detallar a l’espectador 

el context de l’escena. A tall d’exemple, aquest és l’inici de l’obra: 

 

BOLADERAS: Mil nou-cents setanta-nou. Pirineus. Al Pallars. Més o menys. 

CASTELLVÍ: Som en una muntanya. Per allà encara hi ha alguna part nevada. Vaques. Camins de 

pedra. Un parell de cotxes vells i atrotinats a prop de cases enrunades. Se sent un riu, que és a dos 

quilòmetres d’aquí (Casanovas, 2011a, p. 23). 

 

Tot i que Casanovas prescindeix de la tecnologia per donar vivesa a l’espectacle i es basa en 

una concepció més artesanal teatre, fent servir únicament tècniques i recursos propis de 

l’escena, l’ús del congelat de la imatge recorda el llenguatge cinematogràfic. Per exemple, la 

primera escena que transcorre a Barcelona se’ns explica a partir d’aquest recurs: entre 

rèplica i rèplica Casanovas atura l’acció a fi que cadascun dels personatges, “quinquis” 

prototípics de la Barcelona dels vuitanta, es presenti amb noms, cognoms i sobrenom. 

 En la versió de 2011 d’Una història catalana la identitat catalana es dibuixa a través de 

la representació de dos tipus de catalans oposats, tan en l’espai com en el context social i 

cultural: és el que Benach defineix certerament amb el binomi “bruixes i brivalls” (Benach, 

11 juny 2011). Per una banda, en la primera escena Casanovas ens situa al Pallars: un grup 

de vilatans del poble intenta convèncer a les dones d’una casa apartada del nucli perquè 

venguin els seus terrenys. Mentre que tots els habitants han decidit vendre les seves 

propietats per fer realitat un projecte de pistes d’esquí, les dones de Farràs encallen el 

procés amb la seva negativa. Just en l’escena següent presenciem les conseqüències d’un 

atracament que no ha sortit del tot bé: som a la Barcelona de la Transició, amb un ambient 

tens. En aquesta escena, en què Calanda acaba esdevenint el cap de la colla d’atracadors, 

Casanovas ens presenta un perfil de català contraposat al del Pirineu: si els habitants del 

Pallars simbolitzen la identitat autòctona, l’essència de què vol dir ser català, els fills de les 

barraques barcelonines que han crescut en barris de la perifèria encarnen la figura de 

l’immigrant. Tot i això, a una banda i l’altra del país, la violència i el clima de tensió 

defineixen la relació entre els personatges. I és que la reflexió sobre la identitat catalana no 

pot obviar un del temes de fons de l’obra de Casanovas, la violència, la qual s’erigeix com 

un dels elements claus en al construcció de la nostra història més recent.  

Un cop presentats els dos bàndols, la història segueix el seu curs: per protegir-se 

dels vilatans, Núria de Farràs atia els rumors sobre la seva condició de bruixa, de manera 
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que la seva filla s’aïlli dels conflictes del poble; per altra banda, els quinquis comencen el seu 

ascens social fulgurant gràcies a haver conegut les germanes Amat, filles d’un important 

empresari del negoci de la construcció amb el qual organitzen una xarxa de distribució de 

droga i vigilància d’obres. El pas del temps s’accelera com mai abans en una obra de 

Casanovas i ja en l’escena cinquena del primer acte l’acotació marca un nou període 

temporal: de 1979 a 1987, que ràpidament s’escurçarà dos anys (de 1981 a 1987) en l’escena 

següent. Veiem com la filla de Núria, Laia, creix creient que la seva és una família de 

bruixes, de manera que coneix només l’univers que comprenen les propietats de les Farràs. 

De fet, aquesta família de dones introdueix un tema inèdit en el teatre de Casanovas: la 

figura del pare absent. I és que l’avi Farràs va desaparèixer fa anys i Boneta, marit de Núria, 

ha mort en un accident de cotxe tot just al principi de l’obra. Com comentàvem, la trilogia 

catalana denota la maduració de l’autor, que es fa present en l’aparició d’altres 

preocupacions. I és que la família i les relacions pare/fill són quasi bé inèdites fins llavors. 

Precisament aquests nous temes cohesionen les tres obres del conjunt, ja que a Pàtria el 

tema prendrà especial importància i a Vilafranca serà, com hem dit, el nucli principal.  

Doncs bé, en la trama barcelonina ja es cova la impossibilitat de reconciliar aquests 

vessants de la catalanitat. L’ascens social de Calanda i els seus no impedeix l’engany 

amorós: tot i prosperar econòmicament, la divergència en l’origen social es fa insalvable. És 

per això que Mercedes Amat rebutja la proposta de matrimoni: 

 

CALANDA: Yo me quiero casar contigo aquí. Tengo una casa mirada, ya. 

MERCEDES AMAT: ¿Cuál? 

CALANDA: Una que te va a encantar. 

MERCEDES AMAT: Estoy de casas hasta el coño. 

MERCEDES se separa de CALA. 

MERCEDES AMAT: Mira, Luis. No quiero que mis hijos tengan primos en la cárcel. Hay cosas que 

me encantan de ti. Sé que es una gilipollez. Però no puc. No em puc imaginar a tu amb la meva 

família. 

CALANDA: Yo con tu familia no quiero nada. 

MERCEDES AMAT: Luis. No lo entiendes. 

CALANDA: Pues no sé por qué. 

MERCEDES AMAT: Porque tú no eres de aquí (Casanovas, 2011a, p. 79). 

 

Com a venjança per aquest rebuig, Calanda decideix que si no l’accepten com a català, 

aconseguirà la seva identitat comprant el país: “Después de nosotros, catalán va a ser aquel 

que posea Cataluña” (ibíd., p. 81). Ordóñez comenta: “Tengo mis serias dudas […] sobre la 

credibilidad del personaje de El Cala, que, según el autor, «no ha sido aceptado como 
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catalán y está convencido de que para superar ese trauma ha de comprar Cataluña, 

literalmente». Yo diría que su motor no es la integración identitaria sino la ascensión de 

clase” (Ordóñez, 25 juny 2011). Mentrestant, a la muntanya, Laia comença a intuir que més 

enllà de casa seva i els seus terrenys hi ha un món sencer per descobrir, amb el qual entrarà 

en contacte a través de Joan Coma, un noi de la seva edat. Ja hem arribat a mitjans dels 

noranta: a ca les Farràs amb prou feines poden mantenir la mentida amb què han 

embolcallat la infància de Laia; a Barcelona, Calanda i Muerto s’han fet els amos i senyors 

de la ciutat i res no els aturarà a l’hora de voler acabar el projecte de pistes d’esquí que 

Amat, l’empresa que tot just han comprat, havia deixat a mitges. Finalment, la successió de 

les nou escenes del primer acte ens aboca a la confluència dels dos eixos d’aquesta història 

catalana.  

A partir del segon acte d’escena única, el muntatge original no va acabar de rutllar. 

En aquest moment Casanovas recupera la unitat d’espai i situa l’acció a la plaça del poble, 

en un envelat de festa major en què el públic omple les cadires fent de figurant. Aquest 

recurs de mesclar actors i públics, però també el fet que els actors es presentin com a tals i 

parlin directament als espectadors, semblen una reacció de Casanovas a la insistència de la 

crítica d’insistir en llenguatge cinematogràfic dels seus espectacles, ja que sembla incidir en 

una dramatúrgia que fa ús només de recursos teatrals. Doncs bé, en aquest envelat els 

personatges pallaresos reben el públic i, poc després, els  dos empresaris de Barcelona; a la 

vegada, veiem com Laia ha fugit de casa per veure’s amb Joan i com entra en escena un 

nou personatge, Josep, l’avi Farràs. Aquest gir argumental proper a l’estructura del fulletó, 

permet la introducció amb calçador de la tercera pota de la identitat de frontera: l’emigrant. 

I és que Josep havia fugit per participar en unes revolucions que no se’ns especifiquen. La 

situació s’embolica quan els empresaris volen parlar amb Laia, la presència de la qual ha 

revelat Joan, de manera que la inquietud s’apodera dels vilatans: les bruixes havien pactat 

no trepitjar el poble. Josep surt en defensa de la seva néta i, inevitablement, les armes de 

foc, un objecte força recurrent en el teatre de Casanovas, entren en joc. Hi ha un primer 

intercanvi de trets, Calanda i Muerto fugen però tornen just després de l’arribada de Núria 

amb una escopeta. Ens trobem al bell mig de la resolució d’un argument típicament de 

western, ja que després d’un nou tiroteig Calanda s’enduu Laia empunyant un ganivet. El 

segon acte es tanca amb Josep cantant a l’escenari un dels temes més populars de Depeche 

Mode, “Personal Jesus” (1989).  

Per concloure l’obra, Casanovas recupera la indefinició espacial en el tercer acte per 

resoldre la història amb cinc escenes breus en què Núria i Josep persegueixen els 



76 
 

segrestadors de Laia; a dalt d’un cim es lliura la batalla final en què Josep és abatut, la més 

jove cau malferida i Calanda fuig. Hem presenciat una escena de duel que beu de les 

pel·lícules de Clint Eastwood i Sergio Leone. De fet, Casanovas, en la preparació de 

l’espectacle es va documentar veient clàssics del western a fi de ser fidel a l’esperit del 

gènere. Sorribes comenta de la versió de 2013: “El tractament de western de frontera, ara 

una mica més afilat amb aires tarantinians, encaixa sense titubejar en Una història catalana” 

(Sorribes, 2 març 2013). Precisament la resolució poc convincent de la història, amb la 

introducció poc justificada d’un nou personatge, és el que fa replantejar l’estructura del 

relat, de manera que en la nova versió el puzle d’identitats es reforça amb la figura de 

l’emigrant que torna a casa.  

La crítica va apuntar en general a la dispersió dramatúrgica de la recta final de 

l’obra. Per exemple, Benach considera que “el talent, la comunicació amb el públic, 

l’energia creativa s'hi troben a vessar, per bé que el muntatge pateixi d’algun error logístic 

greu i en alguna cantonada dels diàlegs, en les petites referències a la qüestió de la 

immigració, pugui semblar que la diüresi de l’autor s’esdevé fora de test” (Benach, 11 juny 

2011). Fondevila parla de “comèdia d’una catalanitat tangencial, referencial i anecdòtica 

escrita amb l’agilitat narrativa, la precisió dramatúrgica i la capacitat per sorprendre que el 

caracteritza, tot i que al final l’autor es faci una mica d’embolic i no sàpiga rematar la feina” 

(Fondevila, 19-25 juny 2011). Per altra banda, Ordóñez veu poc encertat el tractament dels 

xarnegos: 

 

El trasfondo de western que Casanovas quiere imprimir a Una historia catalana funciona cuando 

reinventa el Pallars y la Mina como territorios fronterizos, pero el perfil del truhán depredador, 

fundacional y decimonónico [...] chirría, por excesivo e improbable, en la Cataluña de finales del XX, 

y corre el serio peligro de quedarse en un baratísimo maniqueísmo: el charnego como supervillano 

de la función (Ordóñez, 25 juny 2011). 

 

A la vegada, Ordóñez relaciona el tractament èpic de la historia no només amb el western 

sinó també amb el teatre de Bertolt Brecht, al qual Casanovas ja s’havia acostat en un 

muntatge molt primerenc. Val a dir que, com ja hem comentat en l’adaptació de Büchner, 

Casanovas defuig en tot moment la voluntat de distanciar-se a fi de cercar l’objectivitat que 

caracteritza el teatre de Brecht: les seves obres volen crear emocions que commoguin i 

remoguin l’espectador, i és per això que converteix el públic en figurant en el segon i tercer 

acte. La influència brechtiana és palesa també a Estralls: Foguet i Boreu (2007b, p. 22) hi 

veu ressonàncies de La mare Coratge i els seus fills (1939) també pel to èpic.  
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En definitiva, tant per les temàtiques desenvolupades com pel plantejament formal 

del text, Una història catalana obre la trilogia confirmant que la dramatúrgia de Casanovas ha 

pres una altra direcció. Sense renunciar a una manera genuïna de fer teatre, arrelada en 

l’ímpetu creatiu d’un autor jove, l’experiència comença a aportar certa maduresa a les seves 

obres. 

Giorgina Masi 

A Una història catalana, segons la pàgina web de l’autor, segueix un peça curta no estrenada, 

Giorgina Masi, de la qual no tenim més constància que aquesta referència. Tal i com explica 

Casanovas a la breu entrada que li dedica, el text està basat en un fet real: la mort d’una 

manifestant a mans de la policia en un protesta pacífica a Roma, el 12 de maig de 1977. 

Havent pogut llegir només el breu fragment que Casanovas adjunta a la sinopsi, aquest text 

mostra de nou la tendència del dramaturg a mirar el passat per entendre el present, ja que 

l’època d’escriptura coincideix amb l’allau de manifestacions de la qual va formar-se el 

moviment 15-M. Val a dir que aquest és el primer text en castellà de Casanovas, ja que va 

sorgir d’un encàrrec de Fefa Noia, actual directora de La Pensión de las Pulgas, per la 

secció de teatre de la Biennal de Venècia que portava Àlex Rigola (Ordóñez, 2 juny 2014).  

El Torneig de Dramatúrgia Catalana 

A banda de continuar amb la seva incessant tasca de dramaturg, el mateix any Casanovas 

demostra la seva vocació de programador, promotor i activista teatral organitzant pel 

Temporada Alta la primera edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana. Casanovas, 

conscient del gran nombre de dramaturgs en llengua catalana en actiu, decideix escenificar 

un singular combat de textos per incentivar la creació i enfortir els llaços entre escriptors, ja 

que al ring s’esbatussen autors consolidats i noves promeses. L’ambientació de combat de 

lluita lliure és la decoració del que Casanovas considera una mena d’homenatge a la tasca 

del dramaturg. Ell mateix ho explica així al seu web: “Senyores i senyors, tenim més 

dramaturgs que mai al nostre país, i escriuen més obres que mai. Probablement, els seus 

millors textos. Sembla mentida. I n’estem contents. N’hem d’estar contents. És per això 

que ho volem celebrar. Competint. Donant valor al text. I fent-vos jugar a vosaltres, els 

espectadors”.14 

Les regles del joc són força senzilles: els vuit dramaturgs de generacions diferents 

han d’escriure un text en dos mesos, d’uns quaranta-cinc minuts, sense acotacions ni 

                                                 
14 Es pot llegir el text de presentació complet a http://jordicasanovas.net/2011/10/01/torneig-de-
dramaturgia-catalana/.  

http://jordicasanovas.net/2011/10/01/torneig-de-dramaturgia-catalana/
http://jordicasanovas.net/2011/10/01/torneig-de-dramaturgia-catalana/
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necessitats tècniques. El dia del combat, dos actors o actrius consolidats (“primeres 

espases”, segons Casanovas) faran una lectura dramatitzada del text, el qual només hauran 

pogut preparar durant les tres hores prèvies a la representació. Casanovas, fent de mestre 

de cerimònies, com un àrbitre de boxa, animarà el públic a votar qui passa a semifinals i 

després a la final sense saber qui és l’autor de cada obra. De moment ja s’han celebrat tres 

edicions del torneig, del qual han sortit textos que han aconseguit fer temporada a 

Barcelona. Per exemple, el guanyador de la primera edició, El crèdit, de Jordi Galceran, ha 

estat un dels èxits d’aquest curs, omplint un dia i un altre La Villarroel; de fet, la segona 

temporada de l’obra comença el setembre d’enguany. El torneig, que ja s’ha convertit en un 

clàssic de la programació del festival de Girona, sembla tenir la continuïtat garantida i a la 

llarga pot esdevenir una productiva fàbrica de textos per a l’escena catalana. 

Pàtria 

El 12 d’octubre de 2012 (irònicament, el dia de la Hispanitat) Casanovas torna al 

Temporada Alta amb la segona entrega de la trilogia catalana, Pàtria, que el mateix any es 

programarà al Lliure de Gràcia i esgotarà totes les entrades en les tres setmanes que estarà 

en cartellera. Com comentàvem, Pàtria aborda en cinc actes el concepte d’identitat pública. 

És per això que Casanovas fa girar la trama a l’entorn d’un popular periodista, Miquel 

Raventós, que s’ha convertit en el primer candidat independentista amb opcions reals de 

presidir la Generalitat. Pàtria comença amb la seva desaparició misteriosa. Assistim llavors a 

la narració dels fets que han provocat la situació. Al principi de la història, Raventós ha de 

moderar un debat televisiu que més de dos milions de persones seguiran des del sofà. I és 

que Casanovas ens situa en una panorama de caos i crispació que ens recorda al 

plantejament de La Ruïna. Els mateixos actors, seguint la dinàmica d’Una història catalana 

d’alternar el paper de personatge i  de narrador, ens posen en context: 

 

CÈLIA (A): Fa sis mesos, Catalunya va ser intervinguda pel govern espanyol, provocant un dels 

ambients més tensos que recordo haver viscut mai al nostre país. [...] 

SARAH (D): El país i la resta de l’Estat, es trobaven en el seu pitjor moment. Econòmicament i 

políticament parlant. L’ambient estava molt crispat, tant al debat com al carrer (Casanovas, 2012b, p. 

1-2) 

 

El desdoblament dels actors en diversos personatges i el fet que els actors es dirigeixen 

entre ells pel seu nom són alguns dels recursos que empra Casanovas per desmuntar la 

il·lusió teatral i insistir en l’ús d’una teatralitat sense grans artificis. A tall d’exemple, l’actor 
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que interpreta Sebastià Prat demana a dos dels seus companys si poden fer l’escena del 

debat: 

 

PRAT: A les cadires hi estàvem asseguts: Boluda, dels verds. Navarro, socialdemòcrata. Lluïsa, pots 

fer de Navarro? 

CASTELL: Clar. Cap problema. 

PRAT: Aquí en Miquel. Jo, Sebastià Prat i en Carbonell dels independentistes. On és? On és el 

Carbonell? 

REIXACH: Ja el faig jo. Però no penso dir res, que aquesta escena no em tocava (ibíd., p. 10). 

 

Al debat, tal i com correspon als cànons, hi assisteixen els caps de tots els partits: Marina 

Navarro, líder socialista; Robert Boluda, líder de les joventuts verdes; Joaquim Carbonell, 

líder del partit independentista; i, finalment, Sebastià Prat, secretari de la coalició 

conservadora que governa i que fàcilment podem associar a Convergència i Unió. Si 

Casanovas considerava que les seves obres no defugien mai el contingut polític, en aquesta 

reflexió sobre la identitat la política s’erigeix com un dels temes centrals. I ho fa des del 

punt de vista d’un autor la generació del qual, malgrat haver crescut en democràcia, ha girat 

l’esquena a la política tradicional: la desafecció actual cap a la casta política demostra la 

necessitat de renovació democràtica de totes les institucions. Com a Transició, l’anàlisi de la 

realitat parteix del món audiovisual, ja que de nou l’acció se situa en un plató.  

Minuts abans de començar la retransmissió en directe, Miquel s’assabenta que la 

seva mare, Montserrat, ha mort. A través d’un flashback veiem la relació que Raventós 

tenia amb ella. De fet, els salts en el temps i l’espai són constants. Si a Una història catalana, 

el canvi de lloc no impedia una narració estrictament diegètica, a Pàtria l’estructura del relat 

es complica de tal manera que Casanovas ha d’orientar a l’espectador amb un rètol lluminós 

en què es pot llegir on i quan succeeix cada escena. Així, el principi de l’obra es correspon 

amb el final del quart acte. Doncs bé, la nefasta notícia altera el presentador que, excedint-

se en les formes, acaba arengant l’audiència amb un discurs encès que agafa de sorpresa a 

tothom: 

 

N’estic fart. Em nego a creure que som una colla de covards. Em nego a pensar que no som capaços 

de capgirar aquesta història. Em nego a creure que ens resignarem tota la vida. [...] Mereixem un 

futur millor. Mereixem un estat propi. Mereixem un país lliure. I el mereixem ara. Senyores i senyors, 

els ho demano. Surtin al carrer. Cridin. Opinin. Cremin, si convé. Lluitin. No només un dia. Cada 

dia. [...] Demostrin de què som capaços. Demostrin que ens podem sentir orgullosos. Demostrin 

quin és el nostre autèntic caràcter. Demostrin que, facin el que facin, no ens podran doblegar i no 

abaixarem el cap (ibíd., p. 16-17). 
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I, per rematar el monòleg, s’acomiada amb un “Bona nit i llibertat” que esdevindrà un lema 

i que ens recorda el “Bona nit, i bona sort” amb què Edward R. Morrow tancava els seus 

programes, tal i com va immortalitzar George Clooney a Good night, and Good Luck (2005). 

Val a dir que la mort de la mare porta a col·lació la figura del pare absent, del qual 

Montserrat en parla sovint. Miquel ha crescut creient que el seu pare va ser un mena 

d’heroi de la Guerra Civil, ja que va robar uns llibres en català que van permetre 

l’escolarització en aquesta llengua a molts nens i nenes en un moment en què estava 

prohibida.  

A l’inici del segon acte ens traslladem a Nova York, a l’estudi de Mark Rothko, una 

nova referència de Casanovas al món de l’art. Un jove català que no identifiquem discuteix 

de pintura amb Rothko ja que aquest ha descobert que l’altre li plagiava els quadres. Tot i 

que l’escena sembla no tenir connexió amb la trama principal serveix per començar a 

dibuixar una història paral·lela que nodrirà la qüestió de la identitat. I és que aquell jove és 

de fet el pare de Miquel, Ramon, que no havia mort a la Guerra Civil, sinó que havia fugit 

de les seves responsabilitats paternals i havia acabat treballant de negre del pintor exiliat. 

Casanovas introdueix a la reflexió sobre la pàtria el tractament del tema familiar i de la 

manera com cadascú es crea la seva pròpia identitat a partir de les històries que ens han 

explicat des de petits.  

Després del discurs en ple debat i de veure les reaccions de les portades dels diaris, 

Raventós decideix deixar-se seduir per Sarah, una experta en assessorar polítics, de manera 

que acabarà entrant en política formant un partit obertament independentista. A la vegada, 

empès per les misterioses darreres paraules de la mare en el seu llit de mort, “sigues l’home 

que no va poder ser el teu pare”, Raventós, que s’ha quedat sense feina, decideix dedicar-se 

més a la seva família i a Arnau, el seu fill, que pateix un trastorn de l’espectre autista. 

També inicia un procés de descoberta del seu pare que, de fet, és un procés d’introspecció. 

És així que descobreix que el Ramon va fracassar intentant canviar la història atemptant 

contra Franco. A través d’un flashback oníric podem veure els instants previs a l’intent i, de 

la mà de Montserrat, coneixem el significat d’una pedra que Miquel troba remenant papers.  

La descoberta progressiva de la biografia del pare nodrirà el discurs polític del seu 

nou partit. Cal tenir en compte que la manera amb què Casanovas ens explica la trama de 

Raventós esdevé una radiografia del funcionament dels mitjans de comunicació i com 

aquests fan i desfan al ritme que marquen els poders polítics: així, no només presenciem un 

debat televisiu sinó que els actors es fan ressò de les opinions de la premsa escrita, dels 

butlletins de notícies radiofònics, de les opinions que corren per les xarxes socials com 
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Twitter; a la vegada, assistim a una roda de premsa al col·legi de periodistes. Mentre 

Raventós es prepara per les imminents eleccions, el seu fill Arnau, obsessionat en pintar el 

mateix quadre, es troba amb un marxant d’art que, de fet, és el seu avi, que ha decidit 

posar-se en contacte amb la seva família, tal i com descobrim en el tancament del tercer 

acte.  

A l’obertura de la quarta part Ramon es posa en contacte amb Cèlia, la muller de 

Raventós. L’obcecació que la seva nova professió ha provocat fa que, en haver de triar 

entre el deure privat i el deure públic, opti pel públic i deixi de banda la seva família, de 

manera que el seu matrimoni es fragmenta. La separació afecta la participació de Miquel un 

debat preelectoral. I ens acostem a la resolució de la història. Raventós descobreix que el 

seu pare és viu i que s’ha posat en contacte amb Arnau; darrere el quadre del rebedor que 

Arnau copiava una vegada i una altra troba les cartes que Ramon va enviar des de Nova 

York a Montserrat i que ella no va respondre. Tornem llavors al principi de l’obra, en què 

Miquel ha desaparegut sense deixar rastre. El que en un inici servia per sembrar un aire de 

misteri ara pren sentit: seguint la lògica del thriller, Casanovas va revelant progressivament 

els secrets que ha disseminat al llarg de l’obra. Igual que a Una història catalana, que concloïa 

amb un duel en un cim dels Pirineus, Casanovas recupera el simbolisme de la muntanya 

com a representació de la identitat catalana i situa al Pic de les Agudes la trobada culminant 

entre pare i fill: és el mateix lloc on anys abans s’havien promès Montserrat i Ramon. En 

aquesta escena el títol de l’obra es mostra en tota la seva magnitud: pàtria és allò que creiem 

nostre i que ens defineix. Mentre que per Ramon la pàtria “no la pot marcar un territori, no 

la pot delimitar una frontera” (ibíd., p. 97) perquè és l’art, les taques de colors que Miquel 

no entén, pel seu fill és Catalunya i tot el que implica. I la conclusió que sembla treure 

Casanovas és que només amb la mentida es pot mantenir la pàtria: Ramon i Rothko van 

mentir al món de l’art i Miquel, que ha convençut els seus votants amb la història del pare 

heroic, acabarà guanyant les eleccions gràcies a relat fals del seu passat. La frase amb què es 

tanca Pàtria, prèvia als crits d’independència, sembla dirigida a tota la classe política: 

“Espero que no ens torni a decebre més” (ibíd., p. 99).  

En definitiva, Casanovas ens parla no només del món de la política i els mitjans de 

comunicació, de la construcció de la identitat col·lectiva i individual i del poder de les 

mentides sinó, sobretot, de les tenses relacions entre realitat i ficció, temàtica que ja es 

trobava al cor de Hardcore Videogames, tal i com remarca Corrons (2013). Ordóñez també 

destaca aquest aspecte: “[Pàtria] va más allá de la mera proclama «de urgencia», al estilo del 

teatro de la República, para abordar asuntos más complejos e inesperados, como el rastreo 
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de la siempre esquiva frontera entre verdad y mentira, centrada en la doble crónica de la 

construcción de un líder y de un relato mítico y fundacional” (Ordóñez, 9 novembre 2012). 

Cal destacar que la violència, omnipresent la producció de l’autor, amb prou feines fa acte 

de presència: la seva intervenció es limita a alguna referència a aldarulls i amenaces de grups 

d’ultradreta. 

 Com ja hem comentat, el timing de l’estrena de Pàtria va semblar premeditat ja que 

va coincidir amb un període preelectoral en què el tema de la independència tenia un pes 

important. En aquesta línia, el periodista Francesc-Marc Álvaro comentava a La 

Vanguardia: 

 

El que està passant al carrer i als mitjans il·lumina la representació i, a la vegada, la faula que se’ns 

proposa fa el mateix amb els esdeveniments polítics i socials que anem vivint de manera tan 

accelerada aquesta tardor, amb totes les moltes i evidents distàncies que cadascú hi trobarà (Álvaro, 

1 novembre 2012). 

 

De fet, que un comentarista polític dediqués un article d’opinió a l’obra a fi de reflexionar 

sobre les imminents eleccions és un clar símptoma de com obra i context polític van 

marcar la rebuda de l’espectacle. És per això que Álvaro resumia d’aquesta manera els 

temes centrals del muntatge: 

 

Per mi, hi ha dos grans assumptes que interpel·len l’espectador de Pàtria, molt més que no pas una 

eventual secessió. D’una banda, hi ha una crítica molt severa a la maquinària que crea lideratges a 

mida dels electors, tan perversa que fa de l’autenticitat d’un nouvingut a la política el principal artifici 

de qui aspira al poder [...]. De l’altra, de manera més subtil, els anhels de Raventós ens conviden a 

pensar que la independència (o qualsevol canvi de statu quo), si no va acompanyada d’una 

restauració del prestigi i la credibilitat de la política, serà un projecte buit (ibíd.). 

 

L’arribada d’un nouvingut a la política i el seu èxit electoral té un correlat clar en l’actualitat 

política d’avui. Mentre escrivíem aquest estudi es van celebrar unes eleccions al Parlament 

Europeu en què un candidat novell, Pablo Iglesias, periodista com Raventós, va sorprendre 

a tothom aconseguint fins a cinc escons. L’obra mostra també l’auge de moviments 

populistes en moments socioeconòmics complicats. I és que “Pàtria analitza el sorgiment i 

la construcció d’una il·lusió política reactiva que, de mans d’un líder que sembla fresc i 

diferent, pot arribar a fer-se realitat” (ibíd.). De nou, la realitat sembla superar la ficció. Tot 

i aquestes connexions amb l’actualitat, el comentari que dedicava Joan de Sagarra a Pàtria 

insistia en què tot plegat era teatre i prou: 
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Todo parece indicar que el indignado periodista ha caído en su propia trampa, que ha sido devorado 

por su propio discurso, por su propio personaje y no simplemente, como puedan pensar algunos, 

por los acontecimientos… Quién es, en realidad, Miquel Reventós [sic]: ¿un tipo atormentado por 

un drama familiar, un pobre hombre al que le abandona, decepcionada, su mujer; un “salvador de la 

patria”? Lo demás, la independencia, las elecciones, los políticos, los medios de comunicación… 

todo es teatro, puro teatro (Sagarra, 21 octubre 2012). 

 

En definitiva, la connexió amb el present va ser un altre dels elements que va assegurar 

l’èxit de Pàtria, que confirmava la línia que Casanovas havia encetat amb Una història 

catalana. L’enorme afluència de públic al Lliure de Gràcia va permetre la reestrena al Teatre 

Poliorama el 29 de novembre. A més, Casanovas comentava recentment en una piulada al 

seu compte de Twitter que la publicació del text està prevista pel setembre de 2014. Si 

l’aparició del llibre coincideix amb el dia 11 es podrà dir que, aquest cop, la coincidència 

haurà estat volguda. 

Auca del Born 

I arribem a l’última obra estrenada a Barcelona amb dramatúrgia i direcció de Casanovas, 

Auca del Born. La complicitat del dramaturg amb Salvador Sunyer, director del Temporada 

Alta torna a donar fruits. Casanovas rep l’encàrrec de crear un espectacle per a la 

inauguració del jaciment del Born Centre Cultural. L’obra, que serveix per donar el tret de 

sortida als actes del Tricentenari, es representa sobre les runes de la Barcelona del segle 

XVIII a fi de recrear la societat de l’època. El projecte de Casanovas és ambiciós i el du a 

terme precisament perquè li suposa un repte. És el primer cop que l’allunyament del 

present que ha començat sobretot amb Transició arriba tan lluny. A fi de ser fidel al període 

que vol retratar, Casanovas beu de la investigació de l’historiador Albert Garcia Espuche, a 

partir de la qual es van poder documentar detalladament les restes de la ciutat de 1700 

(Orovio, 10 setembre 2013).  

Casanovas opta, en primer lloc, per evitar parlar de la part més coneguda de la 

història, la resistència heroica, i mostrar com vivia la gent en aquella Barcelona convulsa, de 

manera que es decanta per la vessant més social dels fets. La forma que tria és la de l’auca, 

formada per un total de quaranta-vuit quadres que el joglar i els narradors, des d’una 

passarel·la, ens van presentant. La tria de la forma s’adequa al contingut, ja que l’auca és un 

gènere associat sovint a la literatura popular. Casanovas introdueix una trama d’amor “de 

las que se basan en un engaño y acaban felizmente, un poco al estilo de las comedias de 

enredo shakesperianas o de nuestro Siglo de Oro, y con suplantación de personajes vía 

epistolar en plan Cyrano de Bergerac” (Barrena, 14 setembre 2013). Mentre es couen els 
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antecedents a la Guerra de Successió, Joan, fill de pescadors, coneix de casualitat Marianna, 

filla d’una família de Tortosa, quan volia fer una broma a Caterina a fi que el deixés en pau. 

L’amor a primera vista engega la trama i el joc dels embolics. Joan, per mantenir l’engany, 

s’allista com a voluntari quan el conflicte bèl·lic esclata i de seguida ha de marxar de la 

ciutat. Abans de partir, Joan encarrega als seus amics que li facin arribar una carta a la seva 

enamorada. Ramon i Jaume, entretinguts fent apostes amb els diners que Joan els ha donat, 

obliden l’encàrrec. Caterina entra en escena i els convenç perquè els entregui la carta, ja que 

ella s’assegurarà de fer-la arribar. Com a Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (1897), les 

cartes que Joan adreça a Marianna les rep i respon Caterina. Això no obstant, al quadre 

número quaranta-quatre, Marianna i Joan es retroben i la veritat surt a la llum: ella no havia 

fugit sinó que havia restat a la ciutat per col·laborar amb la resistència. Resulta que Caterina 

no ha suplantat la identitat de l’enamorada de Joan sinó que l’ha ajudat a fingir ser una altra, 

talment com ell va fer el dia que es van conèixer. Com a contrast al final amarg que el 

públic ja espera, Casanovas conclou l’auca amb l’escena feliç del casament entre els joves 

enamorats. Finalment, la història es tanca amb un crit a la llibertat: 

 

AUCA: [...] Dic: que l'home més feliç 

és aquell qui pot lluitar 

amb un altre al seu costat 

per mirar de conservar 

sempre més la llibertat (Casanovas, 2013a, p. 58). 

 

Com ja havia passat en altres espectacles, el resultat final no acaba de convèncer al 

dramaturg. Ho explica en una entrevista recent amb Ordóñez: 

 

Auca del Born nació como una pieza coral, con 28 actores y 48 escenas. Algunas cosas salieron bien y 

otras no funcionaron en absoluto. Tuvimos que luchar contra los elementos, como suele decirse: el 

espacio, la burocracia… El proyecto original hubo de reducirse mucho, porque el yacimiento 

mandaba, y allí no se podía tocar absolutamente nada. Tenía que haber vídeo y no hubo, yo quería 

que el público fuera itinerante pero debía de estar fijo por razones de seguridad… cosas que fueron 

surgiendo. Y no puedes tener al público de pie durante tanto rato. En fin, que no fue una 

experiencia sensacional. Duró lo previsto: tres semanas (Ordóñez, 2 juny 2014). 

 

Més enllà de ser un encàrrec, Casanovas demostra amb Auca del Born que és un autor al qual 

no li fa por arriscar-se, que viu del repte i de la superació constant del que ha assolit fins 

llavors. En la mateixa entrevista, afirma que “a mí todo lo que sea un reto me seduce: si me 

proponen hacer ahora algo de circo, pongamos por caso, pues es muy probable que diga 
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que sí” (ibíd.). A la vegada, l’adaptació a registres diferents prova que la seva dramatúrgia és 

flexible i versàtil gràcies a l’àmplia experiència que ha acumulat. Val a dir que projectes com 

aquest li aporten els recursos necessaris per dur-ne a terme d’altres més arriscats que 

satisfacin les seves inquietuds creatives. 

Apple Stories 

Pels volts de l’última representació d’Auca del Born s’estrenava al Lliure de Gràcia un 

espectacle conjunt a càrrec de Casanovas, Pau Miró i Guillem Clua. El títol original era “La 

revolució no serà tuitejada” ja que la idea del muntatge partia del poema/cançó de Gill 

Scott-Heron “The Revolution Won’t Be Televised” (1971); finalment, es va presentar com 

a Apple Stories perquè tota l’acció es situava en una botiga de la popular marca d’ordinadors, 

telèfons intel·ligents i altres gadgets electrònics. Segons el dramaturg, “Nos preguntamos por 

un espacio muy representativo de nuestra época. Y como queríamos mostrar la relación de 

la gente con las nuevas tecnologías pensamos que ese espacio podía ser una Apple Store, 

que en los inicios significó una revolución y ahora es una homogeneización” (Barranco, 3 

octubre 2013). Aquí Casanovas recupera un tema que ja havia apuntat a Pàtria, el poder de 

les xarxes socials; a la vegada, retorna a la fascinació ambivalent pel món de la tecnologia i 

com aquesta ha canviat la nostra manera de relacionar-nos. L’obra, que no apareix al llistat 

que l’autor ofereix al seu web, demostra que la nova generació de dramaturgs es basa en 

una xarxa de complicitats, en un sentiment de grup arrelat en les ganes i les dificultats de 

fer teatre. També, pel tema de la revolució que el títol original apuntava, ens recorda el 

segon text que va presentar a La Villarroel i que, de fet, planteja una problemàtica 

semblant: com allò que trenca amb els esquemes acaba formant part dels mateixos 

esquemes, com l’alternativa esdevé mainstream. A la vegada, com a La revolució, es planteja la 

idea que “los cambios reales, los que hacen que la gente entienda las cosas y, por lo tanto, la 

vida de otra manera, no pasan en la calle sino en el interior de cada uno” (Barrena, 13 

octubre 2013). Tot i les bones idees del plantejament, l’espectacle no va acabar de 

funcionar, ni entre el públic ni entre la crítica. 

Projectes actuals 

Köttbulle 

Actualment Jordi Casanovas està treballant en múltiples projectes. El gener de 2013 és 

escollit per entrar a l’equip del segon Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación 

SGAE. La iniciativa, força semblant al desaparegut T6 però sense representació final 
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assegurada, consta d’una beca de cinc mil euros i està dirigida pel dramaturg Alfredo 

Sanzol. Els altres membres del laboratori són Denise Despeyroux, Irma Correa, Margarita 

Sánchez-Roldán, Alberto Conejero, Antonio Rojano. Una vegada al mes, en sessions de 

matí i de tarda, els dramaturgs, sota al tutela de Sanzol, es troben per intercanviar opinions 

sobre les respectives obres, de manera que el procés de creació personal es va revisant i 

contrastant a partir dels diversos punts de vista. Casanovas, avesat a compartir la manera 

com evolucionen els seus textos confessa que està molt orgullós de les complicitats que 

s’han establert amb els dramaturgs i ja s’ha mostrat interessat en dirigir l’estrena d’un dels 

textos, Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, d’Antonio Rojano. D’aquesta manera, 

Casanovas vol establir ponts entre Barcelona i Madrid a fi que hi hagi més trànsit de textos 

i espectacles.  

No ens ha de sorprendre que Casanovas manifesti les ganes de portar a escena 

l’obra d’un altre dramaturg. I és que l’etapa que s’obre amb Transició es caracteritza també 

per la voluntat de separar gradualment la feina de director i la de dramaturg, així com la de 

programador o productor. Ell mateix ho explica així: “[Per] poc que pugui m’agradaria que 

es dirigissin més textos meus i jo a la vegada poder dirigir textos d’altres. En el fons és 

disfrutar els dos processos per separat i també més intensament cada un” (p. 125). Pel que fa 

al laboratori, Casanovas està escrivint, en castellà, Köttbulle, que en suec vol dir 

“mandonguilla” i que, de nou, parteix d’un fet real: 

 

Se inspira en la noticia de ese centro comercial donde aparecieron heces, para decirlo finamente, en 

las albóndigas que servían. Lo que me llamó la atención no fue tanto eso sino el hecho de que el 

restaurante se hubiera convertido en una especie de comedor social, porque el menú era muy barato. 

Mucha gente en el paro iba diariamente a comer allí. Y, todavía más curioso, el precio del menú 

subió a doce euros cuando se hizo pública la noticia (Ordóñez, 2 juny 2014). 

 

Aquest mes de juny ha de presentar una primera versió final del text. 

Ruz/Bárcenas 

Segons Ordóñez, el 2013 és l’any del desembarcament de Casanovas a Madrid, del qual la 

beca del SGAE és només el primer pas. A través de Fefa Noia, que coneixia de la Biennal 

de Venècia, Casanovas, com hem comentat, estrena a principis d’abril de 2014 la versió 

castellana d’Un home amb ulleres de pasta a La Pensión de las Pulgas; la direcció en aquest cas 

també és seva. A la vegada, quan el juliol es fan públiques les transcripcions de les 

declaracions de Bárcenas, Casanovas comença un experiment teatral inèdit en la seva obra. 

Llegint les més de cent pàgines del judici s’adona del valor dramatúrgic de la història, de 
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manera que decideix seleccionar els fragments més interessants de la declaració i, sense 

canviar ni un punt ni una coma del que van dir Bárcenas i el jutge Ruz, presenta un text 

d’una hora aproximada. Casanovas comenta: 

 

Llega un momento, por sobredosis, en que las noticias te suenan como ruido. Pensé: “¿Se percibiría 

esto de un modo distinto en teatro, con el silencio y la atención que se genera ante dos actores?” [...]  

Me interesa mucho lo que podría llamarse “teatro documento”, y que en Inglaterra se hace 

muchísimo. Esa es una de las grandes bazas de la escena: tenemos la posibilidad de contar lo que 

está pasando y a menudo no lo hacemos porque no encontramos el espacio adecuado (ibíd.). 

 

La peça crida l’atenció d’Alberto San Juan, que tot just ha obert el Teatro del Barrio al barri 

de Lavapiés de Madrid. Amb la direcció del mateix San Juan i la complicitat de dos actors 

contrastats de l’escena madrilenya, Pedro Casablanc i Manolo Soto, el text, Ruz/Bárcenas, 

s’ha estrenat amb èxit mentre escrivíem aquestes paraules i es podrà veure fins el 29 de 

juny. Més enllà de voler parlar del present i d’un tema tan actual com ara la corrupció, a 

Ruz/Bárcenas no només es mostra una grau més d’implicació política sinó que es segueix 

investigant sobre els límits entre la veritat i la mentida: què s’ha de creure el jutge de 

Bárcenas, que de cop i volta decideix explicar la suposada veritat? És un brot de sinceritat o 

una estratègia per salvar la pell? Aquí rau la potència del text: “[Teatralmente] hablando, no 

deja de ser una gran situación: Un acusado que intenta salvarse de ser el cabeza de turco 

tirando de la manta ante un juez que debe descubrir si ahora aún cuenta la verdad o sigue 

mintiendo como en los anteriores interrogatorios” (Corroto, 21 maig 2014). De nou, 

Casanovas construeix una peça per remoure l’espectador i generar-li preguntes, de manera 

que no pugui quedar indiferent després de l’espectacle. 

Trencament amb la Flyhard 

L’arribada a Madrid de Casanovas no s’entén sense un fet que de ben segur marcarà la 

trajectòria futura de l’autor. El novembre de 2013 vam poder llegir que, després de quasi bé 

una dècada de treballar plegats, Casanovas deixava la Flyhard. Tal i com explicava en 

l’entrevista, la separació ha estat a contracor. Les relacions amb els altres membres de la 

companyia, que a banda de socis eren també amics, s’havien deteriorat de tal manera que la 

continuïtat de l’equip era impossible. Encara és d’hora per analitzar de quina manera això 

poc afectar a la producció del dramaturg, el qual reflexiona així de la ruptura: 

 

¿Qué pasó? Pues aún estoy tratando de averiguarlo. Éramos cinco amigos, cinco socios (aclaro que 

yo tenía tan solo el 20%), y se nos rompió esa amistad. Muchos asuntos personales, muchos 

malentendidos… Sin embargo, la sala estaba, creo yo, en su mejor momento [...]. A veces proponía 
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textos que me habían llegado y me decían que eran demasiado comerciales. Yo no estoy en contra de 

eso. Ni del éxito. [...] También creía que debíamos crecer, ser un poco más ambiciosos, conseguir 

que las funciones girasen y pasaran a otros teatros, y tal vez buscar otra sala con algo más de aforo 

(Ordóñez, 2 juny 2014). 

 

Això no obstant, Casanovas de moment no es planteja canviar la seva manera de fer teatre: 

després d’un necessari període de reflexió intentarà, si s’escau, formar una nova Flyhard. 

Una sèrie de teatre 

Un altre factor que pot marcar un abans i un després en la dramatúrgia de 

Casanovas ha estat la recent paternitat, motiu pel qual vam haver de posposar l’entrevista. 

A la vegada, el projecte d’Una sèrie de teatre que constava a programació del Lliure d’enguany 

es va haver de suspendre pel mateix motiu i per la complexitat que suposava: 

 

Era muy complicado de montar. Iba a ser, como su título indica, una serie, una función por 

episodios. Yo quería que se convirtiera en un acontecimiento, vincular a mucha gente, con cameos 

de actores invitados, un poco en la línea de lo que fue Bizarra, de Rafael Spregelburd, en Buenos 

Aires, pero requería, como mínimo, dos meses de ensayos (ibíd.). 

 

Val a dir que d’aquest projecte Casanovas ja en parlava el 2007 en una entrevista amb 

David Plana: “Ara tenim en projecte una sèrie de teatre. Sé que s’ha fet en altres llocs, però 

a mi m’agradaria. Setmanalment. Quaranta minuts el capítol. Crec que és possible. El pilot i 

un següent i, si s’accepta, en farem més” (Plana, 2007, p. 51). L’espectacle, un exemple més 

de la necessitat de nous reptes de Casanovas, volia emular a l’escena el fenomen de les 

sèries, que s’han constituït com un gènere propi, un relat audiovisual alternatiu capaç de 

competir amb el cinema gràcies a una narrativa sui generis que ha atret a milions 

d’espectadors. Tot i haver-se allunyat de l’estil que caracteritzava les obres més 

primerenques, Casanovas segueix fidel als referents que han marcat la seva trajectòria: el 

cinema, la música, el còmic i la televisió que, com hem pogut veure, influencia la majoria 

dels seus espectacles. 

Idiota  

Per altra banda, Casanovas té un parell d’estrenes previstes. En primer lloc, segons indica el 

seu web, al novembre de 2014 estrenarà Idiota, que abans s’havia titulat “La raó” i que 

suposa un retorn a la comèdia negre i al gènere del thriller que havíem vist a Un home amb 

ulleres de pasta  i Sopar amb batalla. L’espectacle, que comptarà amb la presència dels actors 

Ramon Madaula i Anna Sahun, a l’estil de El crèdit de Galceran, enfronta dos personatges 
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anònims. L’home es presenta a unes proves psicològiques remunerades pensant que són 

una via ràpida d’aconseguir diners. A la consulta es trobarà amb una atractiva doctora que, 

a partir de les preguntes que li farà, desencadenarà els mecanismes de la comèdia. Tal i com 

ens indicava Casanovas, els assajos començaran aviat. 

Vilafranca 

Però segurament l’estrena que crida més l’atenció és Vilafranca, prevista pel febrer 

de 2015 i que suposarà el tancament de l’exitosa trilogia catalana. Casanovas ha necessitat 

quasi bé vuit anys per perfilar aquest espectacle, ja que havia de dur a terme un procés 

d’introspecció en què volia reflexionar sobre un fet que va marcar la seva família. El 2007, 

entrevistat per Plana, comentava: “Tinc començada una obra amb nou personatges, amb 

diàlegs tots gairebé alhora i que titularia Vilafranca... Sobre famílies” (ibíd.). I el 2013, 

explicava: “Necessito fer introspecció, i espero que no sigui molt dolorós. He de parlar del 

nucli familiar, de vivències que he tingut, del més pròxim i conegut” (Serra, 28 febrer 2013, 

p. 30). L’obra compta amb dotze actors i els personatges probablement tindran el mateix 

nom que la persona amb què s’han inspirat. L’acció es situa a la ciutat natal de Casanovas 

durant un dinar familiar, a l’estil d’Agost de Tracy Letts (2007), l’agost de 1999, “cuando 

todavía no ha llegado el euro y comienzan a recalificarse los viñedos del Penedés para 

convertirlos en suelo industrial” (Ordóñez, 2 juny 2014). 

Altres projectes 

Per acabar, Casanovas, autor que encara no ha fet els quaranta anys, no atura la seva tasca 

creativa. Malgrat que les obligacions paternals l’hagin obligat a fer una petita pausa a la 

voràgine de feina en què estava immers, el dramaturg segueix plantejant-se reptes i donant 

vida a nous projectes. A part dels textos que hem mencionat, Casanovas llista al seu web 

tres obres sense estrenar: El nen, un text del 2013 que encara no s’ha estrenat i del qual no 

tenim més referències; Alcàsser, un projecte en fase de desenvolupament que també neix 

d’un fet real, la violació i assassinat brutal de tres adolescents a la població valenciana del 

mateix nom; finalment, mentre ultimàvem la revisió d’aquest estudi, Casanovas ha inclòs a 

la llista del seu blog un altre projecte, Hey Boy Hey Girl. És força probable que aquest últim 

text aviat canviï de nom. Si més no, en deixem constància.  En definitiva ens trobem en un 

moment apassionant de la trajectòria del dramaturg; en referència al que deia Massip (2009, 

p. 356) en el primer treball acadèmic sobre Casanovas, caldrà seguir seguint-li els passos. 
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L’obra 

Justificació 

Un cop repassat amb detall el conjunt de l’obra de Jordi Casanovas creiem convenient 

aturar-nos a analitzar un dels seus textos amb més deteniment. L’objectiu és veure com es 

concreten les característiques i temàtiques essencials del teatre de Casanovas en un sol text. 

Hem optat per l’estudi de City/Simcity per diverses raons. En primer lloc, com ja hem 

explicat, és el tancament de la primera trilogia de l’autor. L’obra, que s’havia de presentar a 

AREAtangent com les seves predecessores, va entrar a formar part de la programació de 

tot un any de dramatúrgia catalana a la Sala Bekcett. A Casares, director de l’espai, li havien 

cridat l’atenció Wolfenstein i Tetris i per això va apostar per Casanovas com un dels deu 

dramaturgs del cicle. I no només això, sinó que City/Simcity es va encarregar d’obrir l’any, ja 

que es va estrenar el 30 de gener de 2007. En estar programat a la Beckett, que dins de la 

cartellera barcelonina representa “l’off oficial”, el muntatge va ser el trampolí definitiu de 

Casanovas per fer-se visible en el panorama teatral. Donant un cop d’ull a les crítiques de 

l’espectacle constatem que, a excepció de Massip i Puig Taulé, la major part de la crítica va 

veure primer City/Simcity i, després, la reposició de Wolfenstein i Tetris al Versus Teatre. És a 

dir, City/Simcity va ser el primer text que va tenir una repercussió important no només de 

públic sinó sobretot de crítica. Des de llavors va començar a parlar-se d’una jove promesa 

amb molt de futur. Avui l’etiqueta “promesa” ha quedat petita: ens trobem davant d’una de 

les dramatúrgies més sòlides del teatre català contemporani. Tot i que potser no és la més 

rodona de les tres, a City/Simcity es recullen els temes que han marcat les altres dues obres 

de la trilogia.15 Per tant, el text exemplifica d’allò més bé el conjunt de Hardcore Videogames. 

Argument 

En primer lloc, cal sintetitzar l’argument. Si en les dues obres anteriors Casanovas ens 

situava en un espai íntim i privat, encara que a Wolfenstein es confonien el lloc de treball i la 

llar, City/Simcity ens presenta el món de l’empresa. L’acció, regida per la unitat d’espai com 

en tota la trilogia, transcorre en un espai transitori de les oficines d’una multinacional 

anònima. Casanovas evita posar un nom, de manera que l’empresa simbolitza totes les 

grans corporacions que operen arreu del món i que tenen molt de poder. Així, Casanovas 

                                                 
15 Si tenim en compte la trajectòria de Casanovas, City/Simcity no recull dos dels temes cabdals: la televisió i la 
figura de l’artista. Això no obstant, en l’apartat anterior ja hem insistit en la seva importància i la manera com 
van apareixent al llarg dels diferents textos. Si més no, la seva absència no invalida que City/Simcity pugui 
exemplificar l’obra de Casanovas. 
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ens presenta una situació propera al plantejament de Galceran a El mètode Grönholm: en 

aquest cas, però, l’autor opta per inventar-se una marca, Dekia.  

Doncs bé, tres joves empleats de la corporació han sortit de la presentació d’un 

projecte per reestructurar els departaments. L’acceptació de la seva proposta implicaria el 

desitjat ascens que fa anys que persegueixen. És l’oportunitat per assolir finalment un lloc 

de treball fix. Com en les dues obres anteriors, l’acció comença amb el personatge 

principal, Helena, parlant per telèfon. Arriben els seus companys, Júlia i Daniel, que 

intenten contenir l’eufòria: la presentació ha anat tan bé que estan força convençuts de 

l’elecció del seu projecte. Júlia, fins i tot, ha estat mirant-se un pis. L’entrada d’Alejandro 

Zamora, ajudant d’un dels executius de l’empresa, desmunta els seus plans: l’ascens serà per 

uns altres. La nefasta notícia accelera la trama. Daniel, desesperat, vol venjança i per això 

cita les seves companyes al mateix espai a mitjanit. El seu objectiu és descobrir què oculta 

un misteriós maletí que Alonso16, el president del grup, guarda en un petit magatzem de 

material. Creu que en el seu interior trobarà els secrets de la corporació, el taló d’Aquil·les 

que farà caure el gegant empresarial. A fi d’aconseguir-ne la clau d’entrada, Júlia sedueix 

Alejandro. La desagradable actitud que aquest adopta quan es troba amb ella, deixant anar 

un reguitzell de comentaris profundament ofensius, augmenta la tensió. Daniel decideix 

retenir a Alejandro a fi que els reveli el password de l’ordinador que amaga el maletí. 

I llavors, l’argument gira com un mitjó. La introducció de l’element sobrenatural 

esdevé un cop d’efecte d’allò més eficaç. De cop, Helena cau a terra i comença a tenir 

convulsions: després d’un fosc i la pujada del volum de la música, viatgem en el temps. 

Helena presencia com Daniel dispara dos trets mortals a Alejandro. És el primer d’una sèrie 

de salts temporals que marcaran el desenvolupament de l’obra. Corrons encerta en traçar 

un símil amb la mitologia clàssica: “Helena se nos aparece como una nueva Casandra, 

protagonista trágica de una guerra y de una destrucción emocional y laboral que no puede 

impedir” (Corrons, 2013, p. 47). Potser per això, per la connexió amb la tradició clàssica, la 

protagonista té un nom hel·lènic. Quan Helena torna en si, Alejandro segueix viu: 

recuperem la situació inicial. Amb calma, els tres empleats fan parlar a Alejandro, el qual 

confessa que el seu lloc l’ha aconseguit gràcies a contactes familiars. Daniel perd el control i 

del seu maletí treu una pistola per obligar Alejandro a revelar la contrasenya. Presenciem 

                                                 
16 No podem obviar un dels elements que cohesionen la producció de Casanovas. I és que en moltes de les 
seves obres es fa referència a un tal Alonso. Amb oficis i funcions diferents, es fa referència a aquest 
personatge polifacètic a La revolució, La Ruïna, Neoburning Generation, Aquesta tampoc no serà la fi del món, Kuina 
Katalana, Un home amb ulleres de pasta, Wolfenstein, Tetris, City/Simcity, Tot em sembla una merda, Andorra, la versió 
de 2012 de Les millors ocasions, Sopar amb batalla i Pàtria. Casanovas explica que és una broma de la companyia, 
un picada d’ullet als seguidors més fidels. 
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llavors l’escena que Helena ha profetitzat: Daniel dispara i Helena torna a tenir convulsions. 

Ara, però, descobrim que la pistola era de fogueig i que tot era una broma de Daniel. Les 

conseqüències de les bromes de mal gust és un dels aspectes que Casanovas recupera a 

Sopar amb batalla.  

Un cop cobrat el coneixement, Helena s’adona que els seus atacs d’epilèpsia li 

permeten veure el que passarà. Casanovas fa referència a l’obra de Proust: “Tu... menges 

una madalena [sic]... i, de cop, recordes les vacances que faràs d’aquí dos anys a 

Puigcerdà...” (Casanovas, 2007c, p. 165). A poc a poc van aflorant els secrets: resulta que 

Júlia i Daniel tenien una relació amorosa d’amagat. Es comença a covar el desengany i la 

tragèdia, ja que Júlia creia que Daniel volia anar a viure amb ella i per això havia estat 

mirant un apartament. Ell, però, només estava interessat en mantenir una relació sexual i, 

per acabar-ho d’adobar, ha escampat per l’oficina els detalls més íntims de la seva trobada a 

Torino. La desil·lusió de Júlia és tan gran que decideix saltar per la finestra del catorzè pis i, 

de nou, Helena té convulsions.  

Ara tornem al moment en què es revela la broma de Daniel. Helena, conscient del 

seu poder, intenta evitar la tragèdia impedint la discussió entre ell i Júlia. Això no obstant, 

mentre Daniel finalment entra a l’ordinador (“Hòstia.... potser hauríem d’avisar a la 

policia... Això té tota la pinta de ser il·legal”, ibíd., p. 173), Júlia apareix. El destí està escrit i 

la tragèdia és inevitable. Tot i que Daniel intenti esquivar-la, la discussió acaba fent acte de 

presència i té les mateixes conseqüències nefastes. I just quan Helena ens anuncia que “hi 

ha hagut un accident a prop d’aquí... o una explosió, jo què sé...” (ibíd., p. 175), tornen les 

convulsions i assistim amb un breu flashforward a la conclusió de l’obra: dos homes vestits 

amb uniformes de laboratori i màscares que parlen en argentí inspeccionen l’espai.  

L’escena onze ens situa al principi de la peça, però aquest cop Alejandro dóna una 

bona notícia: els han acceptat. A l’escena següent, els quatre han quedat de nit a l’oficina: si 

abans el sentiment era de venjança, ara és de celebració. No tardaran a descobrir que tot 

plegat era mentida, que Helena, intentant evitar el desastre, havia demanat a Alejandro que 

els fes creure que havien estat ascendits. La tensió i la violència tornen i aquest cop és 

Alejandro qui treu una pistola: la víctima ara serà Daniel. La penúltima escena, de cop i 

volta, ens situa a l’origen de tot plegat, el dia que els quatre es van conèixer. El monòleg 

d’Helena és especialment rellevant: 

 

HELENA: Saps?... D’alguna manera, a vegades pensem que tot el que ens ha de passar ho podrem 

controlar... (Pausa.) Planifiquem la nostra vida...[...] fets importants... o fets poc importants... però 

sempre ens deixem algun detall... alguna pedreta que fa canviar la trajectòria i... llavors... les coses no 
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van com ens pensem... es torcen... o agafen un altre camí totalment vàlid però que ja ens és estrany... 

(pausa)... i ens deprimim... ens deprimim, perquè ens n’adonem que no en som de déus... que no ho 

podem controlar tot, m’entens?... (Pausa.) Ni sabent què passarà, sabriem [sic] prendre les decisions 

correctes... (ibíd., p. 188-189). 

 

Finalment, l’obra es tanca amb l’escena dels homes emmascarats i Helena: l’apocalipsi ha 

desmuntat aquella ciutat que es creia omnipotent. El tancament és un clar homenatge a 

Gore, de Javier Daulte (Corrons, 2007, p. 47). Pot ser que aquest sigui el motiu de l’accent 

argentí dels dos homes. A causa dels salts temporals i del desviament de la trama de 

conspiració empresarial, que queda en certa manera inconclusa, la crítica va considerar que 

City/Simcity no era del tot un producte acabat, que calia perfilar-lo millor. 

Retrat generacional 

Com hem explicat en l’apartat anterior, el teatre de Casanovas s’arrela al present, a l’aquí i a 

l’ara que comparteix amb l’espectador. Ell i la seva companyia formen part de la mateixa 

generació a què es volen adreçar a fi que omplin unes sales de teatre buides d’espectadors 

d’entre vint i trenta anys. És per això que porten a escena una sèrie de problemàtiques que 

detecten entre els seus companys generacionals i que també els preocupa com a membres 

del grup. En aquesta part de la trilogia Casanovas focalitza l’atenció en els entrebancs amb 

què es troben els joves per accedir al món laboral. De fet, City/Simcity ja sembla intuir la 

problemàtica actual de l’atur. De la mateixa manera que Helena és capaç de tenir records 

del futur, el text de Casanovas sembla presagiar els nivells altíssims d’atur juvenil d’avui en 

dia, les dificultats per trobar feina i la impossibilitat d’emancipar-se professionalment tot i 

tenir un títol universitari. L’autor comenta al respecte: “[Quan] els ànims estaven més alts, 

quan es vivien èpoques d’esplendor, segurament he escrit les obres més dures, perquè tenia 

la sensació que calia advertir del que podia anar malament. [...] Sembla que a City/Simcity 

també hi ha alguna cosa que després s’ha anat reproduint amb major magnitud” (p. 124). 

Daniel ho expressa així: “Portem tres anys treballant aquí i encara és hora que fem alguna 

cosa de bo... ens hem passat dos mesos preparant el projecte d’estructura de 

departaments... I ni l’heu escoltat... perquè ja sabíeu d’avançat a qui li donaríeu els càrrecs, 

no?” (Casanovas, 2007c, p. 150). És aquí on entenem com d’important és pels tres joves 

aconseguir l’ascens. Des que van acabar la carrera la seva ha estat una vida d’incertesa. Tot i 

ser llicenciats i haver fet un màster amb el qual creien que podrien prosperar, s’han quedat 

encallats en una situació laboral que ni els satisfà ni els permet dur a terme els seus somnis 

d’emancipació definitiva. És el tipus de vida que Bauman ha descrit com a “líquida”. La 

liquiditat es manifesta també en les relacions interpersonals: la situació desesperada 
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dissoldrà els fràgils llaços d’amistat i amor, en el cas de Júlia, que unien els personatges. El 

sistema en què es veuen enclaustrats els constreny de tal manera que la seva vida emocional 

i personal es veu afectada: els fils ocults que controlen el món són molt llargs. Ni tan sols 

tenint contactes com els d’Alejandro, que gràcies a les amistats de la seva mare ha 

aconseguit ser l’assessor junior del president, es pot assolir la felicitat, supeditada a la 

necessitat de tenir un sou per subsistir. De fet, més que viure, els protagonistes de 

City/Simcity sobreviuen. 

Llenguatge cinematogràfic 

Amb anterioritat hem posat en dubte, seguint les paraules de Casanovas, l’etiqueta 

“cinematogràfic” que s’ha posat a la seva producció. Això no obstant, no podem obviar 

que la majoria de referents de Casanovas provenen del món audiovisual, sobretot del 

cinema i la televisió, però també de la música, els còmics i, com veurem, els videojocs. En 

primer lloc, la influència cinematogràfica prové del propi plantejament de la trilogia. Com 

hem explicat, les tres obres van ser convençudes a partir d’unes clares premisses. Una 

d’elles era la barreja de gèneres manllevats del cinema. En el cas de City/Simcity, es parteix 

de les pel·lícules de conspiracions en l’àmbit de les multinacionals i es transita cap a un 

derivat de la ciència ficció, els viatges en el temps. 

 Tot i emprar només recursos propis del teatre, l’ús de flashbacks constant, la 

profusió de la fosa a negre o el fosc sobtat, el ritme endimoniat dels diàlegs i del moviment 

dels actors són característiques que proven la influència decisiva del relat audiovisual. Així, 

Casanovas posa de manifest com teatre i cinema estan en diàleg permanent, tal i com ha 

estudiat amb profunditat Pere Gimferrer (vg. Gimferrer, 2000). Pel que fa a la separació de 

les escenes, Casanovas fa servir dos modes de transició. En primer lloc, el “corte”: 

“Llamado corte directo o corte en seco, hacer [sic] referencia al ensamblado de una imagen 

con otra por yuxtaposición simple, es decir, que a una imagen nítida le sucede otra de las 

mismas características” (Fernández Díez, F. i J. Martínez Abadía., 2009, p. 85, èmfasi de 

l’autor). El canvi de l’escena dotze a la tretze és paradigmàtic en aquest sentit; a més, la 

transició es basa en una el·lipsi. Casanovas omet el moment en què Alejandro explica que 

ha dit una mentida, de manera que veiem només la reacció de Daniel. Per altra banda, 

Casanovas també utilitza el “fundido”: “El fundido consiste en la gradual desaparición de 

una imagen hasta dejar el cuadro en un color. En un principio los fundidos iban de la 

imagen al negro, pero en la actualidad funden a cualquier color” (ibíd., p. 86, èmfasi de 

l’autor). Val a dir que la fosa a negre també recorda al parpelleig de la pantalla que 

provoquen els videojocs: 
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Cabe hacer mención en las tres obras del recurso del fundido a negro, breve o más largo, repentino 

o progresivo, del cual Jordi Casanovas no deja nunca de valerse: es similar a un apagón intermitente 

que, además de remitir a las transiciones y la secuenciación extrema en los videojuegos, permite que 

el dramaturgo y director conduzca al espectador por caminos ficcionales totalmente imprevisibles y 

rizomáticos (Corrons, 2013, p. 49). 

 

L’ús d’aquestes tècniques, que Casanovas adapta a l’escena, era força més recurrent a 

Wolfenstein, ja que en total l’obra tenia 38 escenes; si més no, a City/Simcity segueixen tenint 

un pes important. Puig Taulé considera que la tria del cinema com a marc referencial 

permet a Casanovas acostar el teatre a un públic jove acostumat als esquemes narratius i 

expressius del món audiovisual:  

 

Tots els recursos i convencionalismes del cinema de terror que utilitza Casanovas com a dramaturg i 

director els coneixem de sobres [...]. Però el que és més curiós de tot plegat és que, tot i que ja sabem 

que quan el volum i el ritme de la música augmenten misteriosament és perquè passarà alguna cosa o 

que la foscor no és la més indicada per anar a veure si hi ha algú a la cuina (i menys, en roba 

interior), ràpidament entrem en el joc que ens proposa Casanovas i acabem acceptant les limitacions 

del llenguatge teatral (que sempre perdrà respecte del cinema), i acabem gaudint d’un espectacle 

diferent, original i sobretot divertit (Puig Taulé, 2006b, 350). 

 

Pel que fa a l’ús de la música que comenta Puig Taulé, més endavant ens hi referirem. 

Violència 

Ja ens hem fet ressò de l’omnipresència de la violència en l’obra de Casanovas, sobretot en 

els primers textos, en què rara vegada no apareixen armes de foc o armes blanques. 

City/Simcity no és un cas a part i de fet contribueix a mostrar la violència en tota la seva 

complexitat conceptual afegint-ne aspectes fins llavors inèdits. A Les millors ocasions havíem 

vist la violència dels professionals de la violència, una parella de sicaris que, esperant ordres, 

es deliten amb la tortura del seu hostatge, elevant la sagnia a la categoria d’art. A Gebre era 

quelcom contingut en un sentit tràgic, era la llavor del conflicte i l’única escapatòria. A 

Estralls la violència prenia una dimensió més gran en tractar el tema de la guerra, de manera 

que es mostrava amb tota la seva cruesa fins al punt d’esdevenir un joc banal. A Neoburning 

Generation la violència era més aviat caricaturesca, resultat de beure de les pel·lícules de 

mafiosos i policies. A Wolfenstein la violència tenia una connotació sistèmica i en el tram 

final adquiria el to del western, amb un intercanvi de trets entre interior i exterior inspirat 

en els grans clàssics del gènere. A Tetris el gènere del terror fornia la peça d’una violència 
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subjacent, menys explícita però més impactant, que es manifestava en la monstruositat del 

convidat. I a City/Simcity la violència és la del món de l’empresa, la de la jerarquia 

d’executius i subordinats, amb un fort component sexual en què la dona queda reduïda a 

objecte de plaer. Els comentaris sexuals explícits i grotescos amb què Alejandro, 

equivocadament, intenta seduir Júlia proven la tensió sexual implícita en les relacions entre 

empleats, en què el sexe a voltes és un mitjà d’ascens professional: 

 

HELENA: El que no entenc és per quin motiu han agafat la Trias, l’Oliate i la Cervera. 

JÚLIA: La Cervera crec que està liada amb el de recursos humans... 

HELENA: Qui, del departament? 

JÚLIA: El jefe, el jefe... 

HELENA: El Fuentes? 

JÚLIA: Crec que sí... 

HELENA: Però si es porten més de vint anys... i diuen que el Fuentes... 

JÚLIA: Què? 

HELENA: Que és maricon [sic]... (Casanovas, 2007c, p. 139-140). 

 

En aquesta línia, Ragué-Arias comenta sobre City/Simcity: 

 

La frustració [...] pren l’estil de la lluita ferotge per l’èxit professional, una lluita violenta i sense pietat 

en què la traïció s’acompanya de la manca de solidaritat humana i l’amor és una eina per aconseguir 

el triomf, és a dir, els diners, el prestigi professional mesurat econòmicament. Aquí la incomunicació 

és la de les armes contemporànies, la dels telèfons mòbils i els ordinadors. La soledat i la 

incomunicació continua essent l’eix que vertebra els personatges. El món exterior els espanta fins al 

deliri (Ragué-Arias, 2007, p. 303). 

 

A la vegada, la violència té un component ambiental. Per una banda, la ciutat en què els 

personatges intenten encaixar sembla impedir-los la permanència; alhora, la mateixa ciutat 

acaba sent víctima d’una força superior que la redueix a cendres. Les relacions de l’home 

amb el seu entorn, en definitiva, es regeixen per uns vincles violents, i City/Simcity no evita 

mostrar-ho de manera subliminal. En aquest sentit, a Lena Woyzeck es planteja que la 

violència és inherent en l’ésser humà, tal i com hem esbossat. 

Tecnologia 

Malgrat és cert que no és un dels temes centrals de City/Simcity, la tecnologia té un paper 

central en la producció primerenca de Casanovas. Per tant, inevitablement, hi fa acte de 

presència en un segon pla. Més enllà de l’ús de telèfons mòbils amb els quals es poden 

gravar imatges, en aquest cas per fer xantatge a Alejandro, el món tecnològic es perfila amb 
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el misteriós maletí, macguffin de la història. A dins s’amaga una espècie d’ordinador en què 

Daniel pretén trobar els punts febles de la multinacional. De fet, l’intent d’accedir-hi és el 

motor de l’argument: és per això que Daniel les cita a l’oficina i és per això que truquen i 

retenen a Alejandro. No obstant això, de seguida el maletí quedarà relegat a un rol 

testimonial, sobretot amb la introducció dels salts temporals. A la vegada, el final 

apocalíptic de la peça és un primer indici de la visió distòpica del món tecnològic que 

Casanovas presentarà a Aquesta tampoc no serà la fi del món. Sembla que l’evacuació de la ciutat 

s’ha hagut de fer a causa d’una explosió i d’una sèries de fuites. L’espectador, avesat a relats 

apocalíptics en els mitjans audiovisuals, no pot evitar associar la situació a un desastre 

nuclear. 

Element sobrenatural 

El flirteig amb la ciència ficció és evident a City/Simcity, sobretot si tenim en compte que és 

el gènere del qual parteix la seva germana gran, Wolfenstein. A Tetris no podem parlar de 

ciència ficció strictu sensu, sinó més aviat de fantasia, de la qual el terror n’és un derivat. Si 

més no, en els tres espectacles hi ha quelcom que fuig de la raó. La introducció de l’element 

sobrenatural no només capgira les expectatives del lector/espectador sinó que permet 

posar els personatges a una situació límit amb què Casanovas greixa els mecanismes de la 

comèdia. Al mateix temps, investiga les possibles reaccions humanes a situacions que fugen 

de la seva lògica, a fi de generar emocions que remoguin l’espectador. A City/Simcity 

presenciem la frustració d’Helena per controlar el que passa i per evitar un destí fatal del 

qual és impossible escapar; compartim la desil·lusió de Júlia pel que fa a la relació amb 

Daniel; comprenem la desesperació de Daniel i fins i tot el seu sentiment de venjança, 

encara que no ens identifiquem amb la manera com tracta Júlia; en relació a Alejandro, ens 

acabem apiadant de la seva debilitat, que, com el Javier de La revolució, muta en el tram final 

en una rauxa de coratge que l’impulsa a assassinar Daniel. Aquest recurs argumental és un 

dels punts en comú amb l’obra de Javier Daulte amb qui l’autor sent força afinitat, tal i com 

hem detallat parlant de La Ruïna. 

Música 

És difícil entendre i abordar el teatre de Casanovas sense una menció a la recurrència dels 

elements musicals. Respecte a Les millors ocasions ja hem esmentat l’ús irònic de la música, 

inspirat en una escena de Tarantino, recurs que recuperarà a Sopar amb batalla. A més, hem 

pogut constatar com el món dels músics també ha fet acte de presència en els textos, 

sobretot a Julia Smells like teen spirit. Doncs bé, a City/Simcity la música s’empra com a 
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element expressiu que acompanya l’acció, tal i com apuntava Puig Taulé en una cita 

anterior. L’ambient sonor que crea Casanovas reforça el component de gènere del text. 

Així, l’acotació que marca el primer atac epilèptic d’Helena fa referència explícita a l’ús de la 

música: “La música d’ambient puja i el diàleg es va esvaint. Tall. La música torna a afluixar” 

(Casanovas, 2007c, p. 151). La tensió dramàtica la marca l’espai sonor en un moment en 

què l’escena ha quedat a les fosques. A la vegada, és un element més del decorat i de 

l’ambientació: l’inici de l’escena catorze, després d’un clima de molta violència, ens presenta 

l’espai amb un fil musical de fons, amb el qual Casanovas ens situa en un context diferent. 

Finalment, els títols de crèdit amb què tanca la primera escena van acompanyats de música 

funky. Cal tenir en compte que un anàlisi més acurat de l’ús de la música hauria de partir 

del muntatge i no del text. Això no obstant, només repassant les acotacions podem afirmar 

que per Casanovas l’element musical és imprescindible, tal i com ell mateix assegura: 

 

De la música miro aquesta capacitat de generar emoció només amb unes poques notes. És molt fàcil 

que a algú li demanis que et faci una melodia trista o alegre o melancòlica i te la faci molt 

ràpidament. En canvi, és molt difícil demanar-li a algú que t’escrigui una frase o dibuixi una imatge 

que generi aquesta emoció. Per això hi ha alguna cosa innata en l’ésser humà, que musicalment 

podem transmetre emocions. Hi ha una certa enveja que la dramatúrgia no ho pugui fer i per això 

m’agrada sempre incloure-ho, fins i tot no contraposar, sinó intentar assemblar la dramatúrgia a un 

moviment musical que sigui capaç de generar emoció (p. 121-122). 

 

Per tant, en definitiva, la música és més que un recurs per la posada en escena: és un model 

d’escriptura dramatúrgica. 

Videojoc 

Per acabar no podíem passar per alt la referència explícita al món dels videojocs. I és que el 

videojoc no esdevé només una marca generacional sinó que, en titular les obres de la 

trilogia amb noms de jocs reals, Casanovas opta per inspirar-se en la dinàmica d’aquests a 

l’hora de construir el relat. Cal destacar l’article de Fabrice Corrons (2013), en què proposa 

una lectura intermedial de Hardcore Videogames per aprofundir en com el joc determina 

l’estructura i desenvolupament de les obres. En primer lloc, cal delimitar què entenem per 

videojoc: “Es un juego electrónico que cuenta como parte sustancial de su desarrollo con 

un dispositivo audiovisual, y donde generalmente un dispositivo físico de interfaz (teclado, 

mouse, gamepad) transfiere las acciones del jugador a la pantalla y las transforma o 

«traduce» en algún aspecto (p. ej., la tecla «w» del teclado correlacionada con «caminar hacia 

delante»)” (Pérez Latorre citat a Corrons, 2013, p. 41).  
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Després, cal tenir en compte que SimCity forma part del gènere dels simulador 

estratègics. El jugador pren el control d’una ciutat. El seu objectiu és fer-la prosperar i 

gestionar-ne tots els elements, des de la distribució de l’aigua fins a la producció d’energia o 

l’organització del trànsit. Més enllà de la dificultat de la missió, el seu principal obstacle 

seran una sèrie de catàstrofes (terratrèmols, plagues, incendis, huracans, inundacions). 

Casanovas explicava en el programa de mà: “Efectivament, jugar al SimCity et concedia la 

sensació d’estar actuant com un déu. Era interessant veure com el programa generava 

desastres naturals o reaccions inesperades de la població que posaven contra les cordes el 

jugador”.17 Per tant, la racionalitat i capacitat de planificació d’aquest topen cara a cara amb 

un sistema que de manera aleatòria posa en dubte el projecte urbà de cada partida, de 

manera que una vegada i una altra cal reconstruir allò que s’ha erigit amb esforç.  

És precisament el que Helena planteja en una de les seves últimes intervencions: la 

incapacitat de controlar el que passarà per més planificació que fem. De fet, ni tan sols 

sabent què vindrà som capaços d’evitar-ho o reconduir-ho. És a dir, malgrat sàpigues que 

un huracà amenaça la teva ciutat, per més prepara’t que estiguis, no podràs esquivar els seus 

efectes destructius; de la mateixa manera, tot i saber que Júlia caurà per la finestra després 

de discutir amb Daniel, Helena és incapaç de frenar el ritme que marca el destí. Ragué-

Arias ho veu així: “[El] jugador ha de fer tot el possible perquè el món que té al davant, i 

que ha estat generat del no-res, prosperi. Però ni els personatges ni el món aconsegueixen 

el triomf. Tot acaba en un incendi” (Ragué-Arias, 2007, p. 303).  

Alhora, emprar la narrativa del videojoc permet a Casanovas establir un pacte amb 

el públic: és l’excusa per fer-lo entrar en el seu joc trepidant, per arrossegar-lo cap al seu 

món, de manera que suspengui el judici i gaudeixi de la història sense qüestionar-ne la 

versemblança. Corrons escriu: 

 

Quizás más que en otra forma dramática, en el teatro de Jordi Casanovas, amén de la representación 

realista de una fuerte carga de violencia física, la extremada secuenciación de la obra, el ritmo veloz y 

la multiplicación de los efectos teatrales ponen en tela de juicio la clásica cuestión de la verosimilitud 

e implica un fuerte pacto de juego entre creadores y espectadores (Corrons, 2013, p. 51). 

 

En definitiva, posar l’èmfasi en el món dels videojocs no és només una manera de cridar 

l’atenció als espectadors de la seva generació. La tria de cada títol no és casual ja que els 

textos beuen de la narrativa i dinàmica de cada joc electrònic. De la mateixa manera que la 

                                                 
17 El text de presentació complet es pot llegir a http://jordicasanovas.net/2007/01/20/citysimcity-2007/  

http://jordicasanovas.net/2007/01/20/citysimcity-2007/
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companyia juga amb la dramatúrgia en els assajos, Casanovas i els seus actors volen que 

l’espectador formi part de la seva partida per transmetre-li les seves inquietuds. 
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Conclusions 

El panorama teatral català de l’any 2000 ençà ha presenciat l’emersió d’una nova fornada de 

dramaturgs. Nombrosos escriptors i escriptores joves han començat a estrenar obres en 

diferents espais de Barcelona, com ara la Sala Beckett, de manera que si als anys setanta i 

vuitanta els dramaturgs van haver de travessar el desert, avui en dia ens trobem en un 

moment daurat de l’autoria catalana malgrat les dificultats del sector. La figura més 

prominent d’aquestes cares noves, que Massip ha anomenat “la generació dels videojocs”, 

és sens dubte Jordi Casanovas.  

L’autor vilafranquí, tot i no arribar a la quarantena, s’ha erigit com una de les veus 

amb més projecció de la dramatúrgia catalana. Si la seva aparició va comportar l’adjudicació 

de l’etiqueta de promesa, actualment la promesa s’ha fet realitat. Al costat d’autors 

consolidats com Benet i Jornet, Belbel o Galceran, Casanovas ha trobat el seu lloc en el 

teatre català amb una obra fresca i contundent que ha acumulat premis i reconeixements 

tant de la crítica com del públic. Casanovas ha aportat a la cartellera catalana l’ímpetu de la 

joventut.  

Les seves obres confirmen el canvi de marc referencial dels nous autors, que a 

l’hora d’escriure textos es remeten sobretot al món audiovisual i a la dramatúrgia europea 

contemporània. En aquest sentit, la trilogia Hardcore Videogames és el millor exemple 

d’aquest canvi de tendència. A més, es tracta d’un conjunt d’obres amb una voluntat clara 

d’arribar al públic jove i d’explicar històries del present, característica que uneix 

l’heterogènia producció dels nous autors: l’experimentació formal ha perdut força. I és que 

el públic busca que li expliquin històries amb què identificar-se. Estudiar l’obra de 

Casanovas és, per tant, estudiar el pal de paller de la nova generació de dramaturgs, la 

repercussió de la qual és massa d’hora per valorar. Si més no, la massa d’escriptors en actiu 

fa augurar un bon futur al teatre català, encara que l’escassetat de recursos i la pràcticament 

impossible professionalització de molts d’ells n’obstaculitzi la projecció.  

A la vegada, Casanovas no només ha demostrat amb la seva producció incessant la 

potencialitat del nou teatre català sinó que ha treballat per consolidar el grup de noves veus. 

És per això que pels volts de l’any 2006 estava al capdavant de l’Associació Kametta i el 

2010 va obrir la Sala Flyhard al barri de la Bordeta. També cal destacar que des de l’any 

2011 impulsa el Torneig de Dramatúrgia Catalana per celebrar la bona salut de l’autoria del 

país i reafirmar la complicitat entre autors de generacions diferents, que conviuen en 

harmonia.  
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Casanovas ha marcat i ha de marcar el teatre en català gràcies a una manera sui 

generis d’escriure i muntar espectacles. És més, ens trobem en un moment clau de la seva 

producció ja que és a punt de tancar la seva segona trilogia amb l’estrena el febrer de 2015 

de Vilafranca. Al mateix temps, recentment ha trencat amb la seva companyia de tota la 

vida, la Flyhard, fet que pot marcar la seva producció futura. A més, mentre escrivíem el 

treball, Casanovas ha estrenat paternitat, que de ben segur determinarà la temàtica dels 

nous textos. Cal esmentar també la seva arribada a Madrid, on el 2014 ha estrenat un parell 

d’espectacles, un dels quals, Ruz/Bárcenas de nova factura. De fet, l’aproximació al teatre 

document confirma que Casanovas està de nou en període de transició.  

Repassant la seva trajectòria s’intueixen una sèrie de canvis que ens permet 

proposar una divisió en etapes de la seva obra. Per començar, entre l’any 2001, data de la 

seva primera experiència en el món del teatre, i l’any 2003 podem situar la descoberta de la 

dramatúrgia. A partir de l’estrena de Gebre comença la fase d’experimentació, amb textos 

com Neoburning Generation, la primera producció professional. Amb la presentació de 

Wolfenstein a AREAtangent s’enceta un nou període, l’època dels videojocs, en què el retrat 

generacional pren protagonisme i Casanovas, amb la Flyhard, apareix amb força al circuit 

barceloní; fins i tot, amb La Ruïna, aconsegueix fer-se una escletxa en una sala de l’àmbit 

més comercial. Amb l’obertura de la Sala Flyhard el 2010 i l’estrena d’Un home amb ulleres de 

pasta Casanovas comença a abandonar el retrat generacional: ara el present s’observa a 

partir de la immersió en el passat. El primer text que exemplifica la nova tendència és 

Transició. La trilogia catalana, que s’havia estat coent des del 2007, confirma el canvi i 

introdueix el tema de la família, inèdit fins llavors: l’autor ha madurat i la generació dels 

videojocs ja no protagonitza els seus textos. La implicació política present en tota les obres 

es fa més evident amb les reflexions sobre la identitat catalana. A més, Casanovas parteix 

cada cop més de fets reals a l’hora d’escriure: és el cas de Giorgina Masi, Kottbülle i 

Ruz/Bárcenas. Sembla que l’arribada a Madrid, la paternitat, el trencament amb la Flyhard i 

el tancament de la trilogia obren les portes a un nou període que caldrà seguir amb atenció: 

encara és d’hora per valorar si realment podem parlar d’una nova etapa.  

Si més no, a banda dels períodes que proposem, hi ha una sèrie de temes que 

recorren el conjunt de l’obra de l’autor i que es forgen sobretot en els primers textos. En 

primer lloc, la influència del cinema és evident. La primera incursió en el món de la 

dramatúrgia és a través de l’adaptació d’una pel·lícula de Buñuel. El cinema aporta a 

Casanovas no només l’agilitat de les escenes i l’ús del fosc en les transicions sinó, sobretot, 

una sèrie de gèneres que portarà a l’escenari. Per tant, malgrat s’insisteixi en detectar en els 
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espectacles de Casanovas un llenguatge cinematogràfic, la influència del cinema és sobretot 

temàtica i no tant formal. Les històries que ens vol explicar el dramaturg parteixen 

d’esquemes desenvolupats a la gran pantalla. Les premisses de Hardcore Videogames ho 

exemplifiquen a la perfecció. Per altra banda, el cinema permet a Casanovas connectar amb 

la seva audiència: els personatges fan referència a pel·lícules clàssiques amb què el públic es 

sent identificat.  

En relació al món audiovisual, cal destacar el paper que té la televisió en bona part 

de la producció de Casanovas. Altra vegada, la influència és més aviat en el contingut i no 

tant en la forma de l’espectacle. És a dir, no veiem pantalles de televisió enceses a l’escenari: 

els experiments amb la projecció de vídeo són breus, ja que només apareixen a I Love TV i 

Neoburning Generation. En canvi, molts dels personatges tenen alguna relació amb el món de 

la televisió. L’espai de l’acció més d’una vegada és un plató. Fins i tot, com a Beckenbauer o I 

Love TV, la televisió és el tema en si, de manera que esdevé o el blanc de la sàtira o la 

protagonista de l’homenatge de tota una generació a la qual ha educat. I és que Casanovas 

ha crescut davant d’una pantalla i no pot obviar la influència que això ha tingut. 

D’una forma similar fa aparèixer la música. Aquesta no és només un element de 

l’escenificació dels seus textos sinó que, com la televisió, adquireix una altra dimensió. La 

música defineix els personatges: escoltar aquest grup o aquell altre és un element que en 

dibuixa la personalitat. Fins i tot veiem músics en el seu local d’assaig, amb els instruments 

pertinents. Cal destacar l’ús irònic de l’element musical, que pren especial rellevància a Les 

millors ocasions i a Sopar amb batalla. Més d’una vegada un espectacle es tanca amb una cançó 

que il·lumina l’argument, com en el cas de Transició. Però de la música, Casanovas en valora 

la capacitat de generar emocions amb unes quantes notes, de manera que esdevé un model 

de producció dramatúrgica.  

Per altra banda, la tecnologia té un paper fonamental en les primeres etapes del 

dramaturg. A través de la figura de l’informàtic Casanovas presenta un món que el fascina, 

tal i com demostra el fet que comencés a estudiar una enginyeria. En els seus textos es 

combinen les visions optimistes i distòpiques de la tecnologia: a voltes és l’única escapatòria 

dels protagonistes ja que permet una millora de l’ésser humà (Wolfenstein, La revolució), a 

voltes és la causant de l’apocalipsi i la tragèdia (City/Simcity, Aquesta tampoc no serà la fi del 

món). Per tant, Casanovas no amaga el caràcter ambivalent del progrés tecnològic.  

En relació a aquest tema apareix el videojoc. Com hem pogut veure en l’anàlisi 

d’una obra, aquest és un element que acompleix una doble funció: esdevé un símbol de la 

generació que retrata l’autor i, a la vegada, la seva dinàmica vertebra l’argument i el 
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funcionament de l’espectacle. A Hardcore Videogames Casanovas tria tres videojocs amb què 

els joves d’entre vint i trenta anys s’identifiquen i, al mateix temps, els fa servir com a 

excusa per parlar de les inquietuds de tota la generació.  

Un altre dels temes centrals és la figura de l’artista. Cal recordar que Casanovas, 

quan va deixar la UPC, va començar Belles Arts. I és d’aquest món de creadors d’on surt 

un tipus de personatge que apareix constantment. Ara és un creador frustrat, ara un artista 

superficial que només fa productes per a ser consumits. Fins i tot, a vegades aquest 

personatge és només algú amb dèries creatives, amb la necessitat de crear quelcom 

transcendent que aporti sentit a la seva existència supèrflua, com Eric de Wolfenstein. En el 

fons, són les diferents cares d’un home amb ulleres de pasta que retrata Casanovas. Tot i 

evitar sempre el discurs metateatral, Casanovas reflexiona una vegada i una altra sobre la 

seva professió. Els creadors que fa pujar a l’escenari no deixen de ser petits alter egos amb 

els quals es qüestiona què implica ser dramaturg.  

Per altra banda, la violència és una constant en els seus textos i són pocs els 

espectacles que no la porten a escena. Tal i com reconeix l’autor, aquest és un tema que el 

preocupa i que li fa por. És per això que la seva producció ofereix un ampli ventall de les 

facetes que la violència pot adquirir. A la vegada, no podem obviar que el tractament de les 

relacions humanes com a relacions violentes en essència beu del món del cinema. I pel que 

fa a l’element paranormal, més que un tema en si és un recurs argumental amb el qual 

portar els personatges al límit i generar emocions que commoguin l’espectador i 

emboliquin la trama.  

El teatre de Casanovas és un teatre ancorat en el present ja que considera que és el 

millor mitjà per parlar de la realitat més immediata. Això ha fet que més d’un cop les seves 

obres reflectissin la situació social i econòmica del moment. De fet, aquesta contraposició 

planteja una altra de les qüestions subjacents a tota la seva producció: els límits entre ficció 

i realitat. Doncs bé, Casanovas no només parla del present sinó que des dels inicis pretén 

renovar l’espectador habitual del teatre i atreure un públic més jove. És per això que, com a 

membre de la generació, es dirigeix al jovent i disseca en escena les seves problemàtiques, 

conseqüències de la liquiditat que explica Zygmunt Bauman.  

Amb la segona trilogia alguna d’aquestes línies temàtiques perd força a favor 

d’altres, com ara la identitat catalana. Pel fet de ser de Vilafranca, Casanovas s’ha plantejat 

sempre què vol dir ser català. I d’aquí neix la trilogia que comença amb Una història catalana. 

A la vegada, la maduració que el porta a escriure sobre la qüestió introdueix temàtiques que 

aniran tenint cada vegada més pes: és el cas de la família, que prendrà especial importància 
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amb Vilafranca. A les dues primeres parts de la trilogia Casanovas fa aparèixer la figura del 

pare absent, de manera que s’aborden les relacions entre pares i fills i la manera com es 

construeixen les identitats personals. Qui sóc i qui som esdevenen dues preguntes claus en 

els textos més recents de Casanovas.  

Més enllà de la seva tasca com a dramaturg, Casanovas ha dut a terme tots els 

papers de l’auca en el món teatral. Tot i començar com a actor, s’ha interessat 

progressivament no només per la dramatúrgia i la direcció sinó també per la producció i la 

programació. En la nova etapa que s’obre quan aquest treball es tanca Casanovas es 

planteja separar progressivament les dues tasques per gaudir cadascuna al cent per cent. 

En definitiva, amb aquest treball hem volgut aturar el temps i analitzar amb calma 

l’obra de Casanovas. Això no obstant, la seva activitat no s’atura. Caldrà veure què aporten 

els projectes que ara mateix estan en fase de preparació i quina deriva pren la seva 

dramatúrgia. Aquest és només el punt de partida del que hauria de ser una revisió constant 

de l’obra del dramaturg vilafranquí. I és que d’entre totes les cares noves de la nova autoria 

catalana, ens hem de fixar sobretot en Jordi Casanovas. 
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Annex 

Nota introductòria 

Aquesta és la transcripció de la conversa mantinguda amb Jordi Casanovas. Malgrat 

presentar-se com un únic text, l’entrevista es va realitzar en dues fases. En primer lloc, ens 

vam reunir el dijous 15 de maig de 2014 a la Plaça d’Osca de Sants. A causa de problemes 

tècnics amb la gravació, el dimarts 20 de maig, via telefònica, ho vam repetir, incorporant 

algunes qüestions que havíem passat per alt en la primera trobada. El text que segueix és 

una transcripció de les gravacions. Evidentment, s’han adaptat les preguntes i les respostes 

per facilitar-ne la lectura, sobretot elidint repeticions, reconstruint frases que quedaven 

inacabades, afegint els elements indispensables per a fer comprensibles algunes afirmacions, 

sense alterar en cap moment el sentit de les paraules de l’entrevistat. A fi d’abreujar, les 

inicials MR identifiquen l’entrevistador i JC a l’entrevistat. 

L’entrevista 

MR: En un text de 2006, el crític Francesc Massip escrivia: “Més que dramaturg, Casanovas 

es presenta com a home de teatre a qui agrada fer teatre.” Com et definiries? Perquè a part 

de dirigir i escriure des del principi vas fer de promotor teatral (Associació Kametta a 

Vilafranca del Penedès, la Companyia Flyhard, després la Sala, el Torneig de Dramatúrgia 

Catalana). 

JC: Sí, evidentment m’agraden totes les vessants del teatre, disfruto… no sé si definir-me. 

Vull dir, això d’“home de teatre” sempre sona bé, és maco. Sí que disfruto molt, també, 

veient els processos i ajudant en els processos dels altres. De fet, involucrar-te en un 

projecte d’un text aliè o d’una direcció aliena a vegades és molt gratificant, perquè pots 

donar petites idees que serveixin per fer créixer allò i et fa sentir molt satisfet. I també això, 

m’agrada combinar les dues vessants: escriure, que és un treball més solitari i més personal, 

i dirigir, que és un treball que necessàriament s’ha de fer amb col·lectivitat, s’ha de fer amb 

més gent, i que et permet socialitzar una mica i també compartir tan dubtes com alegries. I 

això crec que val molt la pena poder-ho combinar, perquè sinó escriure sol a casa a vegades 

potser seria massa cansat, massa feixuc. 

MR: En un altre article deies que havien definit el teu teatre així: “[És] diferent, però no és 

estrany”: Per què? 
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JC: Jo crec que perquè de cop i volta penso que algunes de les meves obres, o bona part, 

són un teatre en el fons bastant clàssic, molt convencional en la manera, potser no tant de 

narrar, però en el fet que s’explica una història, que és el més vell del món. A la vegada em 

sembla que és diferent per les temàtiques, pels contextos, pels personatges, que s’allunyen, 

a vegades, de coses que ja estaven més generalitzades en el teatre. Em sembla que a mi 

m’agrada... hi ha un moment donat que tota una sèrie d’experimentació dramatúrgica 

m’interessa menys i em sembla més interessant experimentar amb els temes i fer-me 

preguntes o intentar posar a prova alguns temes en el teatre que no s’han tocat mai. Em 

sembla més interessant això. 

MR: Al principi, amb obres com Les millors ocasions o Gebre, semblava que experimentaves 

més, que estaves buscant un llenguatge propi. Potser amb Wolfenstein és quan comença Jordi 

Casanovas troba el seu estil, el seu llenguatge teatral… 

JC: Sí. Probablement, el fet de marcar-me d’haver de treballar tres obres amb els mateixos 

actors en un mateix any, de fer una trilogia que d’alguna manera havia de tenir semblances 

estètiques, fa que comenci a plantejar-me què és realment autòcton. I sí, hi ha alguna cosa 

d’això, d’oblidar l’experimentació formal, de com és l’escriptura, i anar a jugar més a 

explicar el màxim possible, que passin moltes coses, que sigui trepidant, que enganxi molt, 

que faci disfrutar l’espectador; de fet, que em faci disfrutar a mi, que em sorprengui 

constantment, intentar fugir del que és més obvi. És una cosa de la qual jo en aquells 

moments no n’era conscient i que ara, d’alguna manera, he anomenat “dramatúrgia lateral”, 

que a diferència de la “dramatúrgia vertical”, que té clarament un objectiu, que sap 

perfectament on va i busca la manera d’arribar-hi, la dramatúrgia lateral no sap on va però 

ha de ser conscient de quan ha arribat. És molt diferent, és un tipus de dramatúrgia, un 

tipus d’escriptura molt més intuïtiva però demana molta anàlisi posterior. 

MR: Llavors, el teatre és un procés de recerca? 

JC: Sí, és un procés de recerca directament dins el text. Jo llegeixo molts textos que des 

d’un bon principi ja veus que estan donant voltes per arribar a una idea que tenen molt 

clara des de l’inici i que la diuen al final, que potser t’impacta o potser no. Hi ha alguna cosa 

que no em sorprèn, no em sorprèn perquè l’he intuït des del principi. Em sembla que quan 

algú es planteja la dramatúrgia lateral… quan ho he posat en pràctica jo, quan veig que ho 

posen en pràctica els meus alumnes, no saben on van, no saben què estan explicant, però 

curiosament estan parlant més de coses personals del que es pensaven. És molt sorprenent, 
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perquè a vegades tenen projectes de fa molt de temps, tenen clar què volen explicar i sona a 

tòpic. A vegades hi ha llocs molt comuns. I, en canvi, quan un es posa a escriure d’aquesta 

forma, simplement jugant (és un “simplement” amb moltes cometes perquè és molt difícil 

jugar, és molt difícil tenir aquesta predisposició a deixar-se portar per la història) descobreix 

històries que interiorment no era conscient que tenia. I a mi és el que més m’interessa, 

aquest procés. 

MR: No només per la història sinó també pels actor, perquè veiem que hi ha unes obres 

que tens més escrites, més tancades, potser aquelles que has presentat a premis o que han 

estat encàrrecs. I després, en canvi, n’hi ha unes altres que has treballat més amb els actors, 

que potser només tenies unes vint pàgines de text i després tota la resta sorgia amb ells. 

Com et sents més còmode: fent l’obra més tancada o investigant-la més amb els actors? 

JC: Jo crec que m’ho passo bé de les dues maneres. El que passa que quan un és conscient 

que allò ja ho dirigirà, que ja es posarà en escena, em sap molt de greu no poder aprofitar 

[el treball dels assajos]. 

MR: Per tant no treballes com la Carol López, que fa improvisar els seus actors… 

JC: No. Per això, és molt diferent. Jo no sé fins a quin punt ella ho fa, però no és el cas. Jo 

no plantejo unes premisses i dic “a veure què passa”. El que a mi m’interessa és… no, parlo 

de coses massa meves, en el fons. 

MR: Et definies també com a “inventor de mons”. Et preguntava fins a quin punt el món 

real últimament està entrant en aquests móns que vols inventar. Abans hi feies entrar tot el 

món de la teva generació però ara sembla que hi ha altres preocupacions. 

JC: Sí. Com comentàvem, jo crec que ara, per exemple, les històries que estic escrivint són 

de temàtica més relacionada amb la identitat col·lectiva, molt pròxima a la realitat que 

vivim aquí a Catalunya. De fet, són històries que ja tenia de fa molt de temps, no al calaix 

sinó aquí, en un raconet amb ganes de generar-hi preguntes. Pel fet d’haver nascut a 

Vilafranca, la identitat del poble, del país, sempre ha estat un tema recurrent. I potser no 

em veia amb l’habilitat o la capacitat o l’experiència o les vivències per poder-m’ho 

plantejar com déu mana. Han passat els anys i tinc la sensació que ara és el moment i per 

això estan pesant més aquestes històries. Però també m’agrada jugar encara amb històries 

una mica més gamberres, per entendre’ns, que tinguin aquest punt de thriller, sense està 

relacionat amb el concepte d’identitat. És una combinació de les dues coses. 
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MR: Per exemple, L’idiota que estrenaràs representa més aquesta part lúdica del thriller i la 

comèdia negre, no? 

JC: Sí, jo crec que també hi ha una sèrie de coses que em pregunto sobre la construcció de 

la identitat pròpia, individual, de si som capaços de canviar-nos a nosaltres mateixos. Però 

està tot emmarcat dins una obra en què hi ha molt present el joc, que hi ha molt presents 

unes tensions molt altes que arriben tan al límit que molt probablement provocaran humor 

en el públic. 

MR: Has insistit sempre en arribar a un públic jove, en portar-lo al teatre. Creus que ho has 

aconseguit? 

JC: Jo crec que en part sí. S’ha anat veient que la sala [Flyhard] ha anat aconseguint un 

públic fidel molt jove, amb una línia que havia marcat. Després també ho he notat amb 

espectacles que he anat fent: el públic més fidel que pugui tenir és un públic que està 

pròxim a la meva generació, i això em fa molta il·lusió, perquè a mi segurament no 

m’agrada, el teatre. En molt poques ocasions veig teatre que em faci disfrutar. I entenc que 

hi ha molta gent amant del teatre que ho és per com és el teatre, no per com podria arribar 

a ser, o per les coses que no hi veu. I a mi m’agrada quan veig obres que no són les que 

veig habitualment al teatre o que em sorprenen per temàtica o per com ho expliquen, 

etcètera. Són un tipus d’obres que hi ha gent que es pensa que no li agrada el teatre i que si 

veiés això li agradaria. També és el que m’agradaria que passés amb les meves obres, que 

públic que pensa que no li agrada el teatre descobrís que aquell teatre també està parlant 

dels seus temes, de les seves preocupacions i de tu a tu amb el seu llenguatge. 

MR: No et fa por parlar de “teatre comercial”, en aquest sentit… 

JC: No, no, a mi em sembla que, de fet, segurament hi ha una realitat, que és que només té 

sentit el teatre comercial, és a dir, només té sentit un teatre que tingui la voluntat 

d’interessar al públic. Un teatre experimental és molt probable que es quedi amb un valor 

literari, amb un valor teatral amb una incidència molt pobre. Això no vol dir que el teatre 

comercial hagi de ser condescendent amb el públic, o hagi de ser amable amb el públic, o 

que només, d’alguna manera, serveixi per mantenir l’status quo que existeix. No, un teatre 

comercial també pot posar en dubte i generar preguntes i posar en activitat el cervell de 

l’espectador. Un teatre experimental és difícil que arribi a l’espectador a qui se li han de 

generar les preguntes. És probable que arribi a un públic que ja té aquestes preguntes fetes 
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des de casa i que quan va a veure aquell teatre més diferent, més difícil, més allunyat de la 

gran població, diu: “Mira, és millor perquè està parlant, està dient el que jo penso”. Però bé, 

a mi m’interessa molt poc el teatre, el cinema, la literatura o qualsevol cosa que m’expliqui o 

em digui el que jo ja penso. Vull dir, que tampoc no m’afecta de cap manera i no 

m’interessa. 

MR: S’utilitza aquesta etiqueta de “teatre comercial” com a pejoratiu, de vegades… 

JC: Sí, però paradoxalment els que critiquen un teatre comercial es dediquen a reposar i a 

dirigir constantment obres clàssiques que en el seu moment van ser comercials. Vull dir, el 

que passa és que hi ha molt de postureo [riu] en el teatre, que es diria ara, molta pose. 

MR: Què et permet treballar el teatre que no et permetin altres mitjans, com ara el cinema?  

JC: Permet la immediatesa, permet que un projecte el comencis a pensar i al cap de dos 

mesos ja el puguis tenir alçat, que fins i tot puguis parlar d’un tema d’actualitat d’un dia per 

l’altre. En canvi, els altres mitjans demanen més temps. I també permet aquest treball 

encara una mica més de col·lectiu que és molt més simple que en altre mitjans, sobretot en 

el cinema. Vull dir, el teatre és director, actors, text i poca cosa més. Sí que amb grans 

produccions tens molts altres assumptes per resoldre. Però tot i així són unes dimensions 

bastant assumibles, no deixen de ser aquestes petites famílies, aquests petits grups, uns llocs 

una mica més còmodes per treballar, crec. 

MR: No t’interessa el teatre que no ha de pujar a l’escenari, és a dir, tot el que sigui 

literatura dramàtica no t’interessa massa… 

JC: No, no. Textos que no puguin ser representats em semblen bastant absurds: serà 

narrativa, serà novel·la, serà conte, però, en tot cas, no serà teatre. Per mi el teatre es basa 

en la rèplica: la unitat mínima és la rèplica, la rèplica que genera emoció, l’impacte de dues 

idees que genera emoció. Això és el teatre. 

MR: Per tant, quan t’has acostat al món audiovisual no t’ha acabat de convèncer perquè no 

és tan immediat? 

JC: Sí, bé, els processos són més llargs, les postproduccions són més dificultoses, tot és més 

lent, depèn de molts més diners. I col·legues que estan treballant o han estudiat cinema, 

doncs més d’un cop ho comenten: “Jo, amb els tres o quatre anys que estic treballant per 
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intentar tirar endavant la primera pel·lícula tu ja n’has fotut vuit, d’obres.” De moment 

encara prefereixo fer vuit obres.  

MR: La Ruïna s’ha adaptat a una telemovie, sembla que Una història catalana havia de seguir 

el mateix camí… És inevitable que quan una cosa que funciona acabi passant a televisió? 

N’estàs content? 

JC: Són experiències diferents. Llàstima que Una història catalana no pogués esdevenir una 

pel·lícula. Però sí, hi ha una material existent que evidentment té possibilitats de ser 

traslladat al cinema. És un teatre de personatges, d’històries de personatges, de manera que 

és molt fàcil traslladar-ho al cinema. I sí, jo encantat que pugui haver-hi projectes d’aquest 

tipus i que tirin endavant. L’altra realitat és que tot és més dificultós i és més lent. 

MR: Has estudiat Enginyeria de Telecomunicacions i també Belles Arts, que poden semblar 

dos mons molt antagònics. Què t’han aportat com a escriptor i director? 

JC: Penso que, realment, per escriure teatre s’ha de tenir una mentalitat molt matemàtica. 

Escriure teatre, a diferència d’altres tipus d’escriptures, necessita que en un moment donat, 

malgrat et deixis endur per l’instint, també siguis molt capaç d’ordenar, de fer això que se’n 

diu “carpintería teatral”, aquesta capacitat de lligar els caps, de lligar tots els cables que vas 

llançant. I em sembla que haver tirat per la branca de les ciències, especialment per una 

enginyeria com Telecomunicacions, segurament m’ha servit per exercitar aquest tipus 

d’ordre mental. I Belles Arts, m’ha permès conèixer tota un vessant, sobretot, d’art 

contemporani, conceptual i performàtic. Sobretot m’han interessat les estètiques i descobrir 

que, en el fons, de què tinc ganes és de parlar a un públic. A Belles Arts, si bé m’ho passava 

molt bé, m’agradava molt el que fèiem i com ho treballàvem, notava que no deixaven de ser 

un tipus d’obres que només eren de consum pels propis creadors. L’art contemporani 

gairebé es queda en moltes ocasions només per ser observat o ser analitzat pels propis 

creadors. I, en canvi, el teatre té l’avantatge de tenir públic sempre. 

MR: En les teves obres hem vist molt informàtics i molta tecnologia però també, una de les 

figures que més es repeteix és la del creador: a Les millors ocasions hi ha un torturador que es 

creu artista; a Un home amb ulleres de pasta el protagonista és un escriptor; a Neoburning 

Generation apareixen dos joves amb ínfules creatives. Realment, aquests entorns que vas 

freqüentar els has traslladat a les teves obres. 
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JC: Sí, és clar, era inevitable. Un sempre acaba parlant del que li passa. El que sí que no he 

volgut fer mai és escriure sobre el propi teatre. No em sembla interessant per la població. 

Es tracta que, encara que faci passar una situació al Pallars i al Pirineu, el més allunyat de la 

meva realitat, tot el que els hi passi als personatges ho haig de viure jo, ho haig d’extrapolar 

a una altra situació que hagi viscut per sentir-m’hi pròxim i poder jugar emocionalment 

amb allò que em passa. I per això sí, hi ha coses que em són molt pròximes.  

MR: Si no ho vius tu segur que el públic no ho viurà… 

JC: Segur, segur. Amb els alumnes sempre comento que el dramaturg és com un actor que 

treballa sol a casa, que juga amb unes emocions i llavors les deixa sobre un paper. Els 

actors han de traslladar aquestes emocions, han de fer la traducció, com si el músic 

s’imagina la cançó, la passa a una partitura i els intèrprets la toquen tal i com l’havia 

imaginat. Així com la música és emocional, doncs la dramatúrgia també ha de ser 

emocional, l’has de viure. A mi em sembla difícil, tot i que és possible, una dramatúrgia 

molt freda, molt calculada i que funcioni, perquè si no hi ha hagut alguna cosa que t’ha 

remogut mentre escrivies, és difícil que remogui a l’actor, i si no remou a l’actor, és difícil 

que remogui a l’espectador. 

MR: Si busquem una cosa en comú entre enginyeria, Belles Arts i teatre és aquesta 

necessitat de crear, la capacitat inventiva. Creus que tens un impuls natural a la creació, a la 

invenció? 

JC: Sí, suposo que sí. Jo tenia ganes de ser inventor. Em van dir: “Has de fer una 

enginyeria, perquè inventor no és cap carrera.” Després he descobert que no eren els 

camins que volia seguir, o en tot cas no eren carreres tan creatives com em pensava. I sí, 

alguna cosa d’inventar sí que tinc innat i des de petit. M’agrada imaginar coses que no 

existeixen, i en aquest cas amb teatre o cine és fàcil. 

MR: S’ha relacionat molt la teva obra amb la de Javier Daulte, però de fet, abans de 

conèixer-lo ja vas començar a treballar amb els actors com ho feia ell. Coincidència? 

JC: Sí, de fet, mentre ja estava treballant les primeres obres vaig veure un espectacle seu i va 

ser el moment de dir “és això el que busquem”: trobar-t’ho en aquell moment, voler fer un 

tipus de teatre amb una dramatúrgia una mica més cinematogràfica, en el sentit que passin 

moltes coses, que hi hagi molta acció, que no sigui només parlada, que no només sigui 

diàleg; i el tipus de tractament, d’utilitzar música, llum, etcètera. Va ser gairebé trobar-s’ho: 
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fer-ho a Vilafranca i després veure-ho a Barcelona. Fins i tot algú va dir-me “tu has anat a 

veure allò? Ostres, s’assembla una mica.” I evidentment era molt millor allò, però bé, en 

aquell moment dir “ostres, és això el que volíem fer” és de puta mare. 

MR: Abans parlaves d’un llenguatge cinematogràfic. S’ha repetit molt que el teatre de Jordi 

Casanovas és cinematogràfic. Però no hi acabaves d’estar d’acord perquè, de fet, en les 

teves obres no hi veiem pantalles amb projeccions, no veiem vídeos… 

JC: Sí, de fet no hi ha elements que no siguin teatrals. Sí que m’ho plantejava: el meu és un 

llenguatge cinematogràfic. Però en el fons és mentida. El que passa és que el que estava 

veient en el teatre era un llenguatge no teatral. I en anar cap al cinema i utilitzar tots els 

elements que hi havia (llums, música, actors, moviment, disposició del públic) crec que he 

arribat a un llenguatge encara més teatral, absolutament teatral. Només hi ha teatre. Això 

que et deia, em sembla que a vegades s’agafa una obra narrativa, es posa en escena sense 

fer-li dramatúrgia, és a dir, sense convertir-la, sinó només dirigint-la, i es diu “és molt 

teatral”. No, no fotem: és narratiu, això. Són uns actors fent alguna cosa molt narrativa. La 

unitat mínima ha de ser la rèplica. I utilitzar tots els elements de què disposa el teatre i de 

què no disposa un altre mitjà. Al teatre tenim la possibilitat que passin moltes coses i que 

sigui l’espectador qui esculli el que veu. El cinema dirigeix la mirada de l’espectador. En 

canvi, al teatre l’espectador és lliure i això ho hem d’aprofitar. És a dir, tenir més activitat 

permet fer un teatre més ric i més interessant pel públic. Són una sèrie d’elements que 

intento jugar i que són molt teatrals, que no em sembla pas que siguin cinematogràfics. 

MR: Per tant, tot i que potser les teves influències més directes no són el teatre i autors 

teatrals sinó més aviat la televisió, el cinema, el còmic, tots aquests llenguatges el que t’han 

permès és descobrir i aprofundir en mecanismes teatrals.  

JC: Sí, de fet insistiria en pensar que molt del teatre que s’ha fet aquí era poc teatral i que 

alguns hem hagut de buscar en altres fonts per tornar a redescobrir què podia ser el teatre i 

com podíem disfrutar amb el teatre. S’ha tendit a pensar que el teatre havia de ser avorrit i 

havia de ser una llosa. I llavors això té poc de teatre, crec. 

MR: Una cosa que m’ha sorprès llegint les teves obres i que no he vist remarcada per cap 

crític és l’omnipresència de la violència. Hi veiem moltes armes, en escena, segrestadors, 

tortures, jackass, assassinats… Eduard Molner comentava que, de fet, la violència era un tret 
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comú de totes les obres presentades el 2007 a la Sala Beckett. Què t’interessa d’aquest 

tema? És inevitable, en el món que vivim, parlar de violència? 

JC: Sí, és una cosa que evidentment em genera molta inquietud: a mi em fa por, la violència. 

Si em trobo en el cas que, efectivament, la civilització s’acaba i comença la violència, jo no 

sé com em defensaria, no sé com hauria d’actuar. I em sembla que és possible que li passi a 

bona part de la societat. No hem estat entrenats per seguir sobrevivint com a salvatges, sinó 

que ens hem anat civilitzant tant com podíem. En canvi, de salvatges encara n’hi ha. I bé, 

ens estem convertint més vulnerables. I és una cosa que em fa por, és una part de malson 

que faig viure als personatges de les meves històries. 

MR: Per tant, les teves obres, com a procés de recerca, servirien per exorcitzar aquesta 

mena de pors o per intentar buscar respostes a coses que no entens i que et són pròximes. 

JC: Sí, bé, és això: posar sobre l’escenari situacions que podrien convertir-se en malsons 

reals i, en veure-les, entendre que hi hauria altres solucions que són les que no han pres els 

personatges i que haurien de ser les que hauríem de prendre nosaltres o les que hauria de 

prendre jo. I a la vegada és preguntar-nos com hauríem de reaccionar. El drama d’un 

personatge a vegades es fonamenta en la presa de decisions incorrectes constant, sense que 

ho sàpiga, i de fet nosaltres, com a espectadors, anem veient quines són les decisions 

incorrectes i que el porten a una situació encara més dramàtica, més complicada, de la qual 

se n’ha de sortir amb una solució que podria haver pres molt abans. A vegades ho veiem en 

una obra de teatre: només que digués la veritat ara al principi ja se solucionaria tot, però no 

existiria l’obra de teatre. I, sobretot, no existiria el nostre aprenentatge: segons quines 

decisions o segons quins camins es prenen et porten a un drama superior i no a una solució 

òptima. I en el fons la solució òptima és aquella que dèiem al principi: hauria d’haver fet 

això. 

MR: Utilitzes amb molta recurrència la música. Fins i tot hem arribat a veure guitarres, 

baixos i bateries dalt de l’escenari. Què t’aporta? 

JC: De la música miro aquesta capacitat de generar emoció només amb unes poques notes. 

És molt fàcil que a algú li demanis que et faci una melodia trista o alegre o melancòlica i te 

la faci molt ràpidament. En canvi, és molt difícil demanar-li a algú que t’escrigui una frase o 

dibuixi una imatge que generi aquesta emoció. Per això hi ha alguna cosa innata en l’ésser 

humà, que musicalment podem transmetre emocions. Hi ha una certa enveja que la 
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dramatúrgia no ho pugui fer i per això m’agrada sempre incloure-ho, fins i tot no 

contraposar, sinó intentar assemblar la dramatúrgia a un moviment musical que sigui capaç 

de generar emoció. 

MR: I la televisió. D’una manera o altra sempre la tenim allà. A Transició el públic es 

trasllada a un plató de televisió; a Beckenbauer i Sopar amb batalla defineix alguns dels 

personatges; a Neoburning la parella de fugitius no poden deixar de mirar les notícies... Fins i 

tot hi ha un espectacle que es diu I Love TV. Has crescut amb la televisió i per tant és 

inevitable que hi aparegui. 

JC: Sí, com comentàvem, és un element de comunió col·lectiva. De fet, les sèries són una 

referència que tothom té, són elements que ens són pròxims. De la mateixa manera que fa 

quatre segles parlàvem dels reis perquè tothom coneixia aquell rei o tothom coneixia aquell 

cas i eren l’element pròxim a tots els espectadors, amb què es jugava perquè tots els 

espectadors ho coneixien, doncs una cosa com la televisió que està al costat de tothom em 

sembla un element molt útil i inconscientment recurrent. 

MR: Hi ha una cosa que m’ha fet molta gràcia i que també s’ha passat per alt. En moltes 

obres apareix un tal Alonso. Qui és? És només una broma interna de la companyia o més 

aviat una marca d’autor, un segell personal, o potser un gag que apareix amb constància? 

JC: Sí, és una petita broma. Ho vaig anar repetint en els textos i finalment ho he anat 

posant a tots. A cada nou text que faig apareix un personatge que és l’Alonso, que està 

tenint molts oficis i que res, és una petita broma pels seguidors més fidels. 

MR: El seguirem veient en les pròximes estrenes? 

JC: Sí, i tant [riu]. 

MR: Un dia faràs una obra que es dirà “Alonso” i descobrirem qui és… 

JC:  [Riu] No ho crec, no, sempre el tindrem ocult per poc que puguem.  

MR: Has fet dues trilogies. Pots parlar de les diferències entre cada una o què et permet 

aquest treball? 

JC: En el primer cas era molt evident. La trilogia Wolfenstein, Tetris, City/Simcity permetia fer 

un lligam estètic, una cerca d’una línia de companyia i d’escriptura: quatre actors, tres obres 
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parlant d’alguna cosa que afectés a la nostra generació, que ens preocupés a nosaltres, tres 

obres que combinen dos gèneres, en cada una sempre hi ha una combinació de dos gèneres 

molt contraposats per veure què planteja aquest impacte. I en el cas de l’altra trilogia el 

tema és sempre sobre la identitat catalana des de les tres vessants que jo he pogut plantejar: 

la unitat familiar, que seria Vilafranca, la identitat a partir de la família; després la identitat 

més pública, la identitat a partir d’allò que se’ns ha plantejat com a país, la història que ha 

estat escrita i difosa [Pàtria]; i després la identitat de les fronteres, aquells punts fronterers 

dins el propi país, que estan al marge, que no formen part de la història oficial [Una història 

catalana]. 

MR: Has insistit molt en parlar sempre de l’aquí i de l’ara i això et feia fer un retrat 

generacional. Però si fem un repàs, quan comences a escriure Transició, tot i ser un encàrrec, 

et trasllades a l’any que vas néixer. Després, Auca del Born. Fins i tot amb Una història 

catalana vas una mica endavant i endarrere en el temps. S’ha acabat parlar només del 

present? 

JC: No, no. De fet hi ha aquesta cosa de voler-se preguntar sobre el passat per entendre el 

present, sobretot a nivell polític. L’Auca del Born és un encàrrec, és una cosa molt peculiar, 

però en el cas d’Una història catalana, en el cas de Pàtria també, en el cas de Transició, es va 

enrere per veure o per preguntar-me tot el que ha passat durant els meus anys de vida que 

han fet que la cosa evolucioni cap a on està ara, i intentar veure quines són les decisions 

incorrectes per intentar no cometre-les ara. En el fons és parlar d’ara mateix però des d’un 

altre punt de vista. 

MR: Potser el teu teatre ha arribat a una etapa més reflexiva, de pensar per què hem arribat 

fins aquí, qui som, fins i tot. 

JC: Pot ser, però és el que et deia, són temes que ja els tenia però que potser no em veia 

amb cor de tractar. Ja havia fet fins i tot algun text breu o algun monòleg actuat per mi 

mateix en què plantejava això, aquest fet de la identitat nacional. I, de totes maneres, 

curiosament, crec que està passant col·lectivament, això. Veig que molts dramaturgs, 

especialment a Madrid, que estic veient aquests dies, estan anant molt enrere en el temps, 

investigant molt per entendre què coi ha passat aquí, en aquest país. Perquè, és clar, molt de 

temps creient que les coses anaven bé i tornen a anar malament, torna a haver-hi uns 

conflictes que semblava que ja s’havien anat rebaixant amb el temps. I bé, des d’un cantó, 
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des de l’altre, des de Madrid, des de la resta d’Espanya, des de Catalunya, tothom crec que 

s’està fent molt aquestes preguntes i el teatre ho està plantejant. 

MR: El teatre ha de ser polític, ha de comprometre’s amb el moment actual, ha 

d’emmirallar-se en el que està passant?  

JC: Sí, jo crec que el teatre pràcticament sempre és polític i en tot cas em penso que el meu 

teatre sempre ha estat polític, sempre hi ha una intenció d’afectar en el que està passant. 

Curiosament, quan els ànims estaven més alts, quan es vivien èpoques d’esplendor, 

segurament he escrit les obres més dures, perquè tenia la sensació que calia advertir del que 

podia anar malament. I no sé si va passar amb La Ruïna, però així ha passat amb altres. 

Sembla que a City/Simcity també hi ha alguna cosa que després s’ha anat reproduint amb 

major magnitud. I en canvi, tinc la sensació que quan l’ambient és tan negatiu, el públic està 

tan derrotista, cal intentar buscar respostes que d’alguna manera donin una mica 

d’esperança, no de fer creure que som guapos perquè sí, sinó d’intentar plantejar per on 

podríem trobar solucions i intentar tirar-les endavant. I per això segurament ara les meves 

obres són un pèl més optimistes, perquè tinc la sensació que al públic i també a mi mateix, 

ens hem de dir: “Hi ha aquesta sèrie de problemes però hi hem de fer alguna cosa.” Em 

sembla que en un moment de depressió com aquest, de tot el públic, seguir insistint que tot 

està fet una merda em sembla poc útil. O sigui, està tot fet una merda, això ho hem de 

saber, però hem de buscar una solució, i no passa per les solucions que plantegen ni els 

governs ni segons quins mercats. Jo trobo a faltar que hi hagi obres que tinguin la capacitat 

de positivitzar, com fa per exemple la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. És una 

plataforma que denuncia una situació dura, irregular, complicada, però a la vegada busca 

una solució. El discurs és optimista: és “Sí se puede.” No es tracta de dir “No, no 

tendríamos que hacer esto.” I em sembla que en molt de teatre sobre la crisi, sobre la 

situació actual, és recurrent el “som un desgraciats”; en canvi hi ha molt pocs “sí se puede.” 

MR: És per això que has agafat el text de Ruz/Bárcenas, per donar una visió més positiva de 

la corrupció? 

JC: No, no, positiva no, perquè no en té pas. Això m’interessava perquè realment aquesta 

informació l’anem rebent com una allau diària i s’acaba convertint en un soroll i en el teatre 

podem escoltar-ho, perquè em semblava que era un material teatral vàlid. És a dir, són uns 

personatges a qui els hi passen unes coses i que en el teatre, nosaltres, com a espectadors, 

ho podem escoltar amb molt més detall i que allò ens remogui. Quan ho llegim al diari o ho 
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escoltem per la televisió passa com un soroll de fons i dius “vinga, otra más, más”. Llegir la 

declaració i veure-ho al teatre és un “òstia puta!”: hi ha d’haver una mica de nervi que ha de 

dir: “Bé, ja n’hi ha prou.” Si passés només amb una de cada cent cinquanta persones ja seria 

un èxit. 

MR: No arribes als quaranta i tens més de trenta obres entre escrites i estrenades. Si 

continues a aquest ritme tindrem una de les produccions més prolífiques de la literatura 

catalana. 

JC: Bé, això d’escriure tan em va agafar realment en un dels primers cursos de teatre. Era 

amb un autor francès que es diu Yves Lebeau que el que deia era: “Quantes hores 

necessiteu per escriure una obra de teatre? Hores reals.” Cinc o sis, realment es necessiten 

cinc o sis hores per escriure una obra de teatre si no et desenganxes del paper o del teclat i 

no et pares a pensar ni un sol segon. Doncs per què no escriure’n. Com que ell ens va 

plantejar aquest repte a mi em va agradar molt, em va agradar molt i mira, prefereixo fer-ne 

moltes i que algunes puguin ser molt interessants, però no totes, que no pas fer-ne poques. 

Jo disfruto escrivint, disfruto posant les obres en marxa i penso “per què no”, mentre pugui 

fer-ho… 

MR: Al principi no veies possible que els teus textos els dirigís algú altre, però ja està 

començant a passar. Et ve de gust gaudir de cada cosa per separat, direcció i dramatúrgia? 

JC: Sí, i tant, per poc que pugui m’agradaria que es dirigissin més textos meus i jo a la 

vegada poder dirigir textos d’altres. En el fons és disfrutar els dos processos per separat i 

també més intensament cada un. 

MR: Com han anat les estrenes a Madrid? 

JC: Un hombre con gafas de pasta molt bé, de fet acabava ahir [20 de maig de 2014] la primera 

tanda, que espero que torni aviat, i ha anat molt, molt bé. Hi ha hagut una resposta brutal 

de la gent que ha vingut. A més, molts professionals de Madrid n’han sortit encantats i això 

m’alegra molt. I després, Ruz/Bárcenas s’ha d’estrenar aquest divendres [23 de maig de 

2014] i tinc ganes de veure-ho, ganes de veure aquest experiment. 

MR: Per tant, si al principi escrivies i dirigies les teves obres era més per necessitat que per 

convicció. 
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JC: Bé, no ben bé. Jo tenia ganes de muntar teatre, no trobava les obres adequades i vaig 

començar a escriure. I després em va agradar escriure, escrivia més del que podia estrenar i 

en canvi no trobava directors que volguessin estrenar. M’he anat sentint còmode amb 

aquesta opció. De fet va començar alhora, no va ser una cosa abans que l’altra, va ser “mira 

tu, se m’ha acudit això, ho vull posar en marxa i vull buscar uns actors, unes actrius i vinga, 

fer-ho”. 

MR: Fa poc vam poder llegir que deixaves la Sala Flyhard i, per tant, deixaves els companys 

de viatge que t’havien acompanyat des del 2004. Creus que això pot ser un punt d’inflexió 

en la teva obra? Canviarà Jordi Casanovas la manera de fer teatre, d’escriure? Ho dic perquè 

has insistit molt en el treball en equip, en crear complicitats. Buscaràs una nova companyia? 

JC: Sí, és possible que, així que pugui, plantegi un treball de nou de companyia. Qui sap, 

això és trobar la gent adequada. També m’agradaria tornar a trobar un espai per poder 

programar i per poder crear un nou teatre i donar suport a gent que em sembla interessant 

que no tenen espai o no tenen uns mitjans adequats. 

MR: De totes les obres que has escrit, amb quina et quedaries? Tens alguna preferència, 

algun fill predilecte? 

JC: No ho sé. Home, és clar, n’hi ha algunes que m’han donat moltes alegries, evidentment, 

i que de fet les torno a remirar i no acabo de saber com és que les vaig escriure d’aquella 

manera, no entenc, per aquell mateix procés de dramatúrgia lateral, com és que vaig arribar 

a aquella idea que m’agrada tant, que si m’hagués posat a pensar potser no l’hagués 

descobert. No ho sé: Un home amb ulleres de pasta n’és una, Una història catalana és un canvi 

estilístic important, també, que em dóna moltes alegries; Sopar amb batalla és una obra que 

un dia d’aquests haurà de tornar a ser muntada, o sigui, va ser un taller, va ser amb un grup 

jovenet, però a mi em sembla que funciona com un tiro i que pot tenir una volada 

interessant; Wolfenstein també m’agrada molt. 

MR: Precisament avui s’estrena la nova entrega de la saga de Wolfenstein, un nou videojoc 

però amb la mateixa idea que l’original. 

JC: Sí, alguna cosa he vist. 

MR: Ets de jugar a videojocs? 
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JC: No, ara realment molt poc. De fet, no ho he estat mai massa, no sóc massa hàbil amb 

els videojocs. Jugo ara amb tonteries del mòbil d’aquestes… 

MR: De passar el temps. 

JC: Sí, almenys deixa el cervell una mica en standby durant deu minuts. 

MR: Massa idees i massa coses per crear. 

JC: No, però va bé relaxar-se i deixar de pensar. 

MR: Constantment revises les teves obres. De fet, ara ho estava repassant i els textos de 

2002 i 2003 els vas tornar a mirar el 2012. Sempre hi ha noves versions. No és un producte 

acabat, el teu teatre? 

JC: No, jo crec que en general el teatre tampoc ho és. Els autors que admiro resulta que 

han fet una mica el mateix: Bertolt Brecht té diverses versions dels seus textos. I és que en 

el fons és això: un té vint-i-cinc anys i escriu d’una manera, però quan en té trenta-cinc té 

més capacitat i té més eines. I en canvi, les idees potser són bones en aquell moment i es 

poden acabar de potenciar més. Abans em costava molt arribar a una hora i quart en un 

text. Ara és molt fàcil que arribin a dues hores, els textos. Tens més eines, tens més 

capacitats perquè allò quedi més ben explicat. I, per què no anar revisant les obres amb què 

has disfrutat o obres que encara no han acabat de funcionar i que dius “mira tu, a veure si li 

tornem a donar una altra oportunitat, tornem a batallar amb el text a veure si acaba sorgint 

alguna cosa de profit”? 

MR: No renegues del que has fet… 

JC: No. Hi haurà obres que trobo més fluixes, obres que han estat fallides, però fins i tot 

aquestes les guardo en una carpeta per reescriure. 

MR: Has adaptat dos clàssics. Tot i renegar una mica de la tradició teatral i buscar nous 

referents, has adaptat Strindberg i has adaptat Büchner. 

JC: Sí, però jo no renego dels clàssics, de fet els clàssics m’interessen molt. El que no em 

sembla bé és que un teatre que sigui viu es fonamenti només de clàssics. Per mi això és el 

problema. El mateix Shakespeare reversionava històries que havien estat clàssiques 

anteriorment, i així successivament. No es tracta de renegar. Són obres que m’interessaven 
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però que crec que són antigues. En el cas de Woyzeck, per exemple, volia imaginar-me una 

situació semblant en un moment com ara i que em servís per plantejar-me unes altres 

qüestions. A Woyzeck, segurament era la supervivència, la necessitat de sobreviure, i en 

l’actualitat la necessitat de sobreviure està més o menys coberta per gairebé la majoria de la 

població. En canvi, la necessitat de ser feliços no està coberta, de fet és una recerca fins i 

tot obsessiva, i ho vaig traslladar d’aquesta manera. Els personatges d’abans necessitaven 

sobreviure, ara necessiten ser feliços, i llavors estàs parlant dels nostres dies, no és aquell 

Woyzeck. 

MR: Llegeixes més teatre o vas més al teatre? 

JC: Jo crec que les dues coses, fet i fet, semblants. Potser ara no hi podré anar tant, al 

teatre, per obligacions paternals, però m’agrada veure molt teatre i llegir-ne també, en 

llegeixo molt sovint.  

MR: Cada cop veus més obres que t’interessen? 

JC: No. Les obres que li interessen a un són inversament proporcionals a la quantitat 

d’obres que ha anat a veure. Quan més en veus menys t’agrada, menys et sorprèn i més 

costa. Pots veure cinquanta i seixanta obres a l’any i segurament només dues t’agraden. 

MR: Quan veus textos posats a escena de companys teus de generació, si en podem parlar 

així, t’hi veus reflectit, hi veus temes o preocupacions que tu sents properes? 

JC: En algunes ocasions sí. De fet, quan vaig a veure teatre contemporani vaig a disfrutar de 

la història. Quan vaig a veure teatre clàssic normalment gairebé és una mica més un treball 

d’anàlisi: ja sé que aquella obra no m’està parlant de coses d’ara i de mi, sinó que té unes 

característiques que l’han convertit en clàssic, i llavors m’interessa per això. Però en canvi, 

amb els companys de la nova dramatúrgia contemporània em ve de gust que m’expliquin la 

història. 

MR: Un parell d’aclariments. Has dit que feies de professor. A on? 

JC: Sí. Aquest any a l’ESCAC i a Eòlia i també havia estat a l’Institut del Teatre durant tres 

anys fent un taller de tres setmanes. 

MR: També em vas comentar la beca de l’SGAE. 
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JC: És una beca que concedeixen a sis autors perquè escrivim una obra, que ens anem 

trobant un cop al mes. Al Laboratori anem ajudant-nos mútuament, plantegem preguntes 

sobre les obres i hem d’acabar escrivint una obra i res, ha anat molt bé, ha estat molt 

interessant. Molt semblant al Projecte T6 però sense representació final. 

MR: Parlem una mica, ja per acabar, del teatre català en general. Últimament s’ha publicitat 

molt des dels mitjans la nova dramatúrgia catalana, però a la vegada no sembla que a la 

cartellera d’aquest any s’hi vegi molt reflectida. 

JC: Sí, realment aquest any ha estat un cop sec i dur contra la dramatúrgia catalana, penso, 

o en detriment de la dramatúrgia catalana. Els teatres públics han decidit no apostar. Bé, no 

apostar no ho sé. Realment, hi havia obres que havien funcionat molt bé. Per exemple, a la 

Sala Gran Barcelona ha anat molt bé; en sales mitjanes com el Lliure de Gràcia, Els jugadors, 

Pàtria, van exhaurir totes les localitats. No és perquè no funcionin, les obres, és perquè els 

teatres estan dirigits per directors, no per dramaturgs, i el director escollirà sempre 

projectes de directors i no de dramaturgs, i quan els teatres estiguin dirigits per dramaturgs 

segurament escolliran projectes de dramaturgs, això és obvi. I en aquests moments els 

directors dels teatres són directors, i directors de tall clàssic. 

MR: Potser és d’hora per parlar-ne, però, de tota aquesta generació, en un futur què creus 

que en quedarà? Se’n parlarà o haurà estat una moda passatgera? 

JC: No, ja hi ha molta gent que està aquí per quedar-s’hi. A més, tenim aquesta voluntat de 

superar-nos, no de mantenir-nos en els èxits obtinguts. Jo crec que sí, que es mantindran i 

que aniran creixent. El que passa és que com que venim de la vessant del dramaturg, que és 

la menys valorada en l’àmbit teatral (entre actors, directors i dramaturgs el dramaturg 

sempre perd), el treball és més dur perquè acabin en llocs d’influència. Però a mi em sembla 

que sí, que pròximament tot això ha de tornar a revertir. O sigui, hi ha una generació que 

hem tingut la possibilitat de tenir mitjans i que hem intentat aprofitar i que ens hem 

establert i hem pogut fer d’això un ofici i que aviat espero que tinguem la possibilitat de 

tornar a plantejar-ho per generacions posteriors, per la gent més jove. 

MR: Vas néixer a Vilafranca però al final t’has acabat traslladant a Barcelona, perquè aquí és 

on es cou l’activitat teatral. Creus que s’ha de descentralitzar, que s’activin centres de 

creació, que s’activin sales Flyhard no només a Barcelona, sinó a Girona, a Olot, a Lleida… 
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JC: Estaria molt bé. El que passa és que com que no hi ha prou població aquesta sala 

només faria dues funcions i ja s’acabaria, i llavors ho passaria molt malament. És normal 

que les metròpolis siguin els llocs on hi hagi més activitat en aquest sentit perquè hi ha més 

públic potencial i encara li costa molt al públic moure’s: de fet, ja li costa agafar el metro 

per anar a una sala de teatre concreta com per anar encara més lluny. És complicat, però és 

inevitable que els focus teatrals siguin grans ciutats. És una cosa molt local, el teatre, i parla 

a la gent que té pròxima, i necessita gent que ho ompli i clar, amb localitats petites la durada 

ha de ser molt breu.  

MR: Tot i que es parli de coses locals, ens hem d’obrir internacionalment, i portar els 

nostres textos a fora, com el Guillem Clua a Nova York o El principi d’Arquímedes, que  

també ha rodat, o l’Esteve Soler… 

JC: Sí, estan interessant obres a fora i sí, ho hem de provar. Vull dir, si hi ha qualitat perquè 

funcionin aquí és possible que funcionin una mica millor a fora perquè [riu] a vegades, 

encara que hi hagi la sensació que hi ha una molt bona publicitat a favor, també costa molt, 

és molt difícil pel dramaturg. Aquí hi ha una cultura molt de director i actor, aquí és el que 

pesa i és molt difícil. En canvi, a Anglaterra hi ha una cultura de dramaturgs molt, molt, 

molt potent. És això, et trobes que al Guillem Clua, Gust de cendra li han estrenat vàries 

vegades a Estats Units, et trobes això, que tinc la possibilitat d’estrenar un text ni que sigui 

a Madrid i que hi ha una resposta fins i tot més positiva que aquí. Sorprèn perquè, no ho sé, 

hi ha alguna cosa que “com que són els d’aquí, doncs bé, no deu ser tan bo.” I això sempre 

ho hem sigut una mica: som [dubta] una mica snobs en aquest sentit, provincians. 

MR: Creus que les noves generacions estan fent perdre la por a programar un autor català, 

o encara costa molt? 

JC: Encara costa, encara costa molt perquè, a més, si un té un fracàs és el fracàs de tots els 

dramaturgs catalans: és collonut. O sigui, si ve un text francès i no funciona no es diu “oh, 

tots els textos francesos són una merda.” Però en canvi, si un text català s’estrena a La 

Villarroel i no funciona no tornem a estrenar textos catalans. Això és una bajanada. Però 

això va molt relacionat amb una incapacitat dels productors i dels directors de teatre de 

llegir bé els textos: necessiten saber que aquell text ja ha funcionat, i quan arriba un text 

amb un premi Pulitzer o un premi nosequè de França o nosequè de Londres, doncs els hi 

és molt més fàcil programar-lo, tot i que després el muntatge pot ser una merda. És curiós 

com anuncien les dramatúrgies contemporànies de fora amb les crítiques de l’exterior: “A 
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Alemanya ha triomfat.” Sí, ja, però també hem vist molts hamlets i molts hamlets que eren 

una merda, i a Anglaterra n’hauran fet de molt bons i de molt dolents. El text no assegura 

que el muntatge sigui genial. Es dóna molt de pes al valor del text quan ve avalat per fora i 

es culpa a la direcció; en canvi, es culpa molt al text i no a la direcció quan és un text d’aquí. 

Però bé, són coses per treballar amb molt de temps. 

 

 


