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Jordi Casanovas mostra a la sala Villarroel el seu talent per a la comèdia
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J
ordi Casanovas (Vilafranca 
del Penedès, 1978) és un jo-
ve autor que utilitza la força 
del seu talent no només per 

recrear diferents universos, sinó 
també per dirigir les seves pròpies 
obres. La seva és una escriptura fres-
ca, intel·ligent, fluida i molt vincu-
lada als assumptes relacionats amb 
la quotidianitat. Tres peces estre-
nades el 2008 –Aquesta tampoc serà 
la fi del món, La ruïna i Lena Woyzeck– 
donen fe de la capacitat del prolífic 
dramaturg per submergir-se en te-
màtiques canviants.
  Ara irromp a la sala Villarroel 
amb La revolució, una peça que no té 
res a veure amb la crida a la rebel-
lió de les masses contra el sistema 
i en què apareix el món dels vi-
deojocs, però des d’una òptica tan 
 sorprenent com dinàmica. L’autor 
de la trilogia Hardcore videogames 
utilitza tot un gran catàleg de re-
cursos per mantenir viva l’acció de 
l’obra.
 Els actors de Casanovas, alguns 
d’ells amics seus des de fa anys al 
seu poble natal, mostren una gran 
desimboltura i molta complicitat 
amb el director. Entren i surten des 
de les portes d’accés al despatx on es 
desenvolupa la història a ritme de 
vodevil, però sense deixar de banda 

en cap moment el permanent cli-
ma d’intriga de la peça. Subtil tea-
tre d’entreteniment que connecta a 
l’instant amb el seu addicte públic 
juvenil, però que també interessa a 
l’adult.
 Sandra (Roser Blanch) i Cris (Cla-
ra Cols) treballen en els últims de-
talls d’un joc capaç de capturar les 
emocions de l’ésser humà. L’inno-
vador giny, que permet entrar en la 
ment del jugador i crear-li una par-
tida exclusiva per a ell, atrau l’aten-
ció d’una companyia multinaci-
onal. L’empresa negocia els drets 
d’explotació del joc, però demana 
que s’hi afegeixin components de 
sexe i violència per interessar a un 
públic més majoritari.

CLARA ESTÈTICA DE CÒMIC / L’enfron-
tament entre les dues associades, 
amb interessos molt diferents, da-
vant la postura de continuar es con-
verteix en l’eix de tota la història i al 
seu voltant giren la resta dels perso-
natges –molt divertit, amb clara es-
tètica de còmic, el joc entre l’amo 
(Borja Espinosa) i el seu home de 
confiança a l’empresa (un hilarant 
Pablo Lammers) i molt refrescant 
l’aparició de Mireia Fernández (Isa), 
amb una estupenda vis còmica, i 
d’Aina (Alicia Puertas), que té un in-
teressant rol al final de la funció.
  El traç d’aquests personatges, 
que es defineixen perfectament a 

partir dels seus comportaments, 
és un altre dels èxits de Jordi Ca-
sanovas, que juga contínuament 
amb la sorpresa. Les conclusions, 
tan ingènues com maniquees, que 
sorgeixen del desenvolupament 
dels fets completen la dissecció de 
l’enrevessada però sempre intel-
ligible trama.
 No hi ha, finalment, grans mis-
satges 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 viu-
re allunyat del poder i les dificul-
tats que planteja l’ús de la lliber-
tat. L’autor no ofereix veritats ab-
solutes ni solucions per canviar la 
nostra societat, però sí una història 
d’intensíssim ritme. Un final sar-
càstic, però no rodó, tanca aquesta 
estupenda comèdia que té la virtut 
de mantenir viva l’atenció de l’es-
pectador. H 33 Roser Blanch (esquerra) i Mireia Fernández, a La revolució.
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L’autor sorprèn amb 
‘La revolució’, una 
obra sobre el món
dels videojocs


