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Diferent, sí; estrany, no
“A

Buenos Aires,
fa anys, van
dir sobre el
meu teatre:
«És diferent,

però no és estrany». Crec que és
una de les millors crítiques que
m’han fet. La feina de Jordi Casa-
novas m’agrada precisament per-
què s’ajusta molt bé a aquest co-
mentari”. Casanovas no diu que
no, sota el seu serrell. L’elogi és
de Javier Daulte, director artístic
de La Villarroel, assegut al seu
pati de butaques, per amortir el
buit de la convocatòria. Daulte és
un dels vuit individus –entre els
quals hi ha Àngel Alonso– a qui
els ha semblat interessant escol-
tar què havia de dir Casanovas
sobre el procés de treball que des-
envolupa com a autor i director
amb la companyia Flyhard.

El·lipsi, estructura en se-
qüències, llenguatge directe i
aquell element estrany que ir-
romp per transformar la reali-
tat. El teatre de Casanovas és
diferent –com assenyala Daul-
te—, sense reivindicar la dife-
rència com un tret essencial.
Després d’una hora llarga de
preguntes i respostes, el jove
autor d’una dotzena de títols es
destapa com un artista preocu-
pat sobretot per trobar el nexe
entre la seva generació i el tea-
tre. Tot val perquè l’escena entri
de nou en la normalitat cultural
del públic més jove. “El teatre
–diu— es percep com a cultura
amb majúscules, alguna cosa que
existeix en una realitat paral·lela,
aliena a l’entorn cultural que fre-
qüenten i consumeixen. L’au-
tèntic 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”.

Jordi Casanovas aplica una fórmula bicèfala d’autor i director amb la seva companyia, Flyhard ■ MARIA ÀNGELS TORRES

Emoció és la paraula clau.
Com crear noves i intenses emo-
cions –el vehicle privilegiat per
atrapar l’espectador— és el que
regeix la seva dramatúrgia. Qual-
sevol element, fins i tot el més in-
sospitat, tan sols existeix per
aquesta comesa dramàtica. Fins
i tot allò que, a primera vista, està
fora de lloc en un context realis-
ta. “L’element màgic és una eina
que em permet portar els perso-
natges a situacions extremes, fa-
cilita la transformació dels perso-
natges i les seves relacions, fins i
tot pot reforçar el realisme de la
situació de partida. Crec molt in-

teressant reivindicar l’efecte sor-
presa, defensar tot el que s’esca-
pa de l’anàlisi. S’ha de donar el
seu espai a Déu, a l’inexplicable.
L’atemptat de les Torres Besso-
nes de Nova York pot ser un ele-
ment tan estrany com un objec-
te que permet el salt espaitempo-
ral. Tots dos transformen la
realitat i intensifiquen la percep-
ció que en tenim”.

També l’escriptura està condi-
cionada per aquesta recerca per-
manent de l’emoció. “És l’acció i
les emocions que genera el que
regeix la meva dramatúrgia. A
partir d’una primera escena

sobre el paper comencen els as-
sajos i a partir del que passa
entre els actors mentre treba-
llen avança el text, sense que em
preocupi gaire quin rumb pren
la història, ni el seu desenllaç.
L’important és l’energia que des-
prèn cada situació i com aquesta
situació condueix a la següent.
Els personatges es defineixen en
la mesura que interactuen i
avancen en paral·lel al desenvo-
lupament de les escenes”. Un
work in progress de vella tradi-
ció. Fins i tot Shakespeare es
deixava inspirar per la seva
companyia. ■

Casanovas es
destapa com un
artista preocupat
per trobar el nexe
entre la seva
generació
i el teatre

Teatre

@Autor director. Per a
Jordi Casanovas aquesta fi-
gura bicèfala és la més
productiva des del punt de
vista creatiu. És la que ha
posat en pràctica amb la
companyia Flyhard. “Escric
amb la foto dels actors”.
Una complicitat immediata
que no solament afecta la
seva escriptura, també es
percep en una manera
molt particular de desen-
volupar la tasca interpreta-
tiva, un estrany naturalis-
me que primer desconcer-
ta i després provoca una
peculiar proximitat amb la

realitat que planteja l’autor
i els seus actors.

@ Èxit. “Em considero un
autor normal, que intenta
arribar al màxim nombre
de públic”. Una mena d’es-
pectador que l’autor dibui-
xa a partir dels seus propis
gustos i interessos. “El tea-
tre que faig és el teatre que
m’interessaria com a es-
pectador. I si em dedico a
això és precisament per-
què crec que no existeix
aquest teatre que m’agra-
da. L’èxit que m’interessa
és aquell en sintonia amb

el meu món i la meva ge-
neració, i el busco tot i que
vagi en contra d’un model
establert”.

@Videojocs. A La ruïna dos
personatges viuen engan-

xats a la realitat virtual de
la consola. La seva trilogia
Hardcore Videogames
(Wolfenstein, Tetris i City /
Simcity) situava la més
gran indústria de l’entrete-
niment del segle XXI al
centre de la seva drama-
túrgia. Un gest generacio-
nal? “En realitat no existeix
una intenció premeditada
com a autor, és més, la
meva obra es regeix per un
guió molt més obert que el
dels jocs. Són un element
més perquè l’obra s’expli-
qui per si mateixa. De ve-
gades el detall –com un vi-

deojoc– pot explicar la to-
talitat d’un muntatge. A
més, introduir un element
de la cultura popular per-
met treure-li pes a la imat-
ge santificada del teatre”.

@ Futur. El futur del teatre
català està a convèncer les
noves generacions que el
teatre forma part del seu
entreteniment habitual.
“Perquè es produeixi
aquesta continuïtat és ne-
cessari que existeixin els es-
pais adequats perquè sor-
geixin nous creadors. Ara
mateix no es pot parlar
d’una escena alternativa au-
tèntica a Barcelona, un
nombre suficient de sales
amb les dimensions ade-
quades per oferir una opor-
tunitat a les veus que co-
mencen”.


