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Salvador Sunyer: «Primer
[Casanovas] va demanar
poder fer la representació
en un Pans & Company,
però com que no deixava
gaire bé la casa, no va ser
possible.» Bon comença-
ment per a la roda de prem-
sa de presentació d’un es-
pectacle. Si més no, acon-
segueix mantenir l’atenció
de l’informador, per saber
què hi anirà al darrere. El
que hi va, segons Jordi Ca-
sanovas, director de la
companyia Flyhard i autor
d’aquesta versió més que
lliure del Woyzeck, és la
història de Lena Woyzeck,
una cambrera d’un establi-
ment de menjar ràpid, al-
trament anomenat menjar
escombraria que, simple-
ment, intenta sobreviure, i
per fer-ho i aconseguir un
sobresou també se sotmet
a una sèrie d’assajos mè-
dics. Segons Casanovas,
aquesta obra parla sobre
gent jove «que ha de fer
dues feines per mantenir-
se, que porta un tipus de
vida al límit», i en aquesta
mateixa obra, personatges
de l’entorn de la protago-
nista «donen la seva visió
de la vida i la felicitat».

Lena Woyzeck és una
treballadora oprimida per
un cap o encarregat molt
exigent, que a més té un xi-
cot que no treballa i té un
punt d’ingenu. A tot això
s’hi afegeixen els efectes
dels assajos mèdics, en
què Casanovas també in-
trodueix la crítica de rigor
a l’absència de qüestions
morals en aquestes pràcti-
ques. Quan tot tiba, els
amics de Lena i el seu en-

torn o s’inhibeix o no fa
allò que la noia necessita
per recuperar l’equilibri.

Casanovas explica que
la seva intenció és fer «una
tragèdia contemporània»,
i situa en l’actualitat el mi-
te de Woyzeck, però sense
que sigui aquesta mateixa
història: «Ell no en té cap
culpa, ell ja va fer bé la se-
va feina», diu Casanovas,
referint-se a Büchner.
«Nosaltres necessitem
parlar de la nostra època i
per això hem situat el mite
de Woyzeck en un Pans &
Company, enmig de les
pors i dels dubtes de la
nostra societat.» El fet que
parteixi d’una base tan sò-

lida com és l’obra de
Büchner fa que, com reco-
neix el mateix autor i di-
rector, aquesta peça sigui
«més densa» que les ante-
riors que ha presentat Fly-
hard. No renuncia, però, a
la seva condició de teatre
adreçat a tots els públics,
però molt especialment a
la gent jove, a qui es fa una
crida especial. Això no vol
dir, però, s’afanyen a pun-
tualitzar Casanovas i Su-
nyer, que es tracti de «tea-
tre juvenil».

Amb aquesta producció
Casanovas i Flyhard assu-
meixen alguns riscos, ja
que la peça no té tempora-
da assegurada a Barcelo-

na, l’escenografia és mini-
malista –reconeixen que li
manca «l’embolcall»– i
per això es tracta d’una
«aposta actoral», com va
puntualitzar Sunyer. Una
dotzena d’actors d’entre
els quals el nucli dur de la
companyia, amb Clara
Cols, Roser Blanch, Pablo
Lammers i Sergio Mata-
mala, als quals s’han afe-
git, en muntatges ante-
riors, Borja Espinosa, Mi-
reia Fernández i Alícia
Puertas, i amics o afins a la
línia de la companyia, com
ara el banyolí Albert Mo-
ra, Ruben Ametllé, Mercè
Boher, Anna Alborch, Jor-
di Baqué o Alba Casera.

Casanovas estrena demà a La Planeta «Lena Woyzeck», que transcorre en un local de menjar ràpid

Tragèdia al Pans & Company
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● Edicions 62, en la seva
col·lecció El Galliner/Tea-
tre, ha publicat el text de
La ruïna, de Casanovas,
del qual es va poder veure
la posada en escena el mes
passat al Teatre de Salt, i
va encetar la temporada de
La Villarroel de Barcelona
també el mes passat. A La
ruïna, Casanovas demos-
tra habilitat per al diàleg
àgil i picat, sense rèpliques
excessivament llargues
que llastin el ritme de l’es-
cenificació. El llenguatge
que utilitza està en conso-
nància amb l’època de
l’acció, situada en l’actua-
litat, i la condició social i
característiques dels seus
personatges, gent jove,
mileuristes amb tot un se-
guit de problemes que
quedaran en segon terme
per obra i gràcia d’un esde-
veniment inesperat, un
element que sembla extret
directament del teatre de
Daulte. Precisament per la
utilització de rèpliques
breus, el resultat és una pe-
ça lleugera.

● Lena Woyzeck, que s’estrenarà demà i demà
passat (22.00 h) a La Planeta de Girona, va en-
trar al cartell del festival Temporada Alta quan
aquest ja estava tancat i a punt de solfa. Salva-

Una imatge de Lena Woyzeck, l’última obra de Jordi Casanovas. / MANEL LLADÓ

dor Sunyer, però, atenent la insistència del seu
autor i director, el prolífic Jordi Casanovas (Vi-
lafranca del Penedès, 1978), va decidir d’in-
cloure-la. El pressupost és ridícul per a una
producció amb una dotzena d’intèrprets, i l’es-

pai és la sala de cafè teatre de La Planeta. La pe-
ça, que pren com a punt de partida el Woyzeck
de Büchner, presenta una noia que treballa de
caixera en una franquícia de menjar ràpid i que
se sotmet a assajos mèdics.

Edicions 62
publica el text
de «La ruïna»

● Francesc Vilasís-Capa-
lleja (Barcelona, 1932), tot
un mestre de l’esmalt amb
una llarga trajectòria artís-
tica plena de reconeixe-
ments, exposa a la galeria
El Claustre de Girona, fins
al 22 de novembre, una
àmplia mostra de la seva
obra recent. Són una tren-
tena de quadres en què

l’artista no només ha rea-
litzat les parts d’esmalt
–amb figures femenines
de concepció clàssica com
a protagonistes–, sinó
també el seu emmarca-
ment, en un elaborat i mi-
nuciós procés que té tant
d’artista com d’artesà. La
presentació de la mostra,
divendres passat, va anar a
càrrec d’Arcadi Calzada.

X. CASTILLÓN / Girona

Vilasís-Capalleja, gran
mestre de l’esmalt,

exposa a El Claustre

Francesc Vilasís-Capalleja, divendres passat a El Claustre. / LLUÍS SERRAT

Carles Ribas i
Pep Prieto donen
tradició literària al
món casteller
● Girona. Els crítics de
cinema Pep Prieto (Gi-
rona, 1976) i Carles Ri-
bas (Tordera, 1976) han
inventat una desena
d’històries, cinc cada
un, per dotar d’un ima-
ginari tenyit d’humor a
vegades agredolç el
món de la tradició cas-
tellera, en el llibre de
contes Castells humans
(Ed. Episteme), que
presentaran avui a la
Llibreria 22 (20 h)
acompanyats de l’es-
criptor Josep M. Fona-
lleras i el llibreter Gui-
llem Terribas. L’obra,
presentada amb el sub-
títol Històries de vides
envoltades de castells,
neix d’un projecte d’un
dels creadors del web
www.eljoccasteller.cat,
Pep Sucarrats, de divul-
gar els valors de solida-
ritat, col·laboració,
equilibri i esforç que
transmet la pràctica
castellera a través d’uns
relats que vinculessin la
tradició amb la vida
contemporània. / E.V.

La biblioteca de
Sant Hilari
recorda Martí i
Pol en una guia
● Sant Hilari Sacalm. La
biblioteca municipal de
Sant Hilari Sacalm ha
editat una guia de lectu-
ra dedicada al poeta
Miquel Martí i Pol en
commemoració del cin-
què aniversari de la se-
va mort. El fullet pre-
senta una semblança
biogràfica de l’escrip-
tor de Roda de Ter i un
repàs succint de la seva
activitat literària, i es
completa amb una àm-
plia bibliografia en la
qual s’han assenyalat
en negreta els títols dis-
ponibles a la mateixa
biblioteca. Amb motiu
de l’aniversari, avui
s’inaugura també una
exposició que recollirà,
fins al dia 22, bona part
de l’obra literària del
poeta. / EL PUNT

fe d’errades

● En la crítica de l’es-
pectacle de dansa Bin &
go, publicada en l’edi-
ció del diari d’ahir, el tí-
tol evidentment no es
corresponia amb el text.
L’encapçalament de la
crònica havia de ser
«Falsa felicitat, falses
esperances».


