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Qui és Jordi Casanovas?

Eldirectord’Unahistòriacatalana
és “undels valorsmés sòlidsdel te-
atre català dels últims anys”, se-
gons Sergi Belbel, i “el cap visible
d’una generació” que elTNChaai-
xoplugat sota l’etiquetadelProjec-
teT6denovadramatúrgia textual.
Casanovas ésprolífic i inquiet.Vo-
ra el 2005 va crear la companyia
FlyHard i va guanyar-se els pri-
mers reconeixements gràcies a la
trilogiaHardcoreVideogames, que
ja marcava estil: tracta temes ge-
neracionals, ambun llenguatgedi-
recte i l’enigma com a ingredient
clau. De les sales alternatives va
passar a Temporada Alta i d’allà a
La Villarroel amb les apocalípti-
ques La ruïna i La revolució, que

constataven la seva capacitat de
connexió amb un públic jove i no
teatrer.Haestrenat alTeatreLliu-
re (Julia smells like teen spirit i
Dictadura-Transició-Democrà-
cia) i ara li toca torn al Nacional.
Entremig encara ha tingut temps
per obrir la Sala FlyHard al barri
de Sants: és el més a prop que po-
dem estar del gran teatre argentí.

L’èxitde labarjaula

OPINIÓ✒L’hem vist tots però sempre que
una cadena de televisió retransmet
Pretty woman és líder d’audiència. Té
gràcia que una societat com la nostra,
tan àvida de progrés,mitifiqui una puta
ingènua, unabona salvatgeentre pode-
rosos encorbatats. Que unmón centrat
en l’intercanvi comercial admiri un em-
presari que no gosa utilitzar els serveis
sexuals que contracta per pena. Només
concebouna cosaméshumiliant que fer
de puta i és que te’n facin sentir, amb
aquell paternalisme, queés la brutalitat
dels senyors de bona consciència. Fa
riure que una societat tan alliberada

corri darrere una història tanmoralista
comaquesta. Hi ha un diàleg que expli-
ca molt bé el fracàs demoltes parelles
actuals, el mític si vols te lamamo però
noet faig cap petó. En un llit, els petons
deuen ser de les poques coses que es
fan cara a cara. El petó és un bonmitjà
per reforçar l’amor amb lesmirades ex-
ternes. És l’únicamanera que té la boca
per dir més que parlant. Com a símbol
funciona, és perfecte. Ara, és estrany
queper enaltir el petó calgui denigrar la
mamada. Entenguem-nos: exceptuant
les professionals, és lògic que la resta,
per regularitat, acabemmecanitzant els

petons abans que les succions. Però la
lliçó queda clara: els petons són per a
l’home que estimes i les mamades cal
fer-les per obligació. I totes, que som
tan i tan pures, ens identifiquemambel
sacrifici de la barjaula. Una societat que
reserva l’amor per a la parella i el sexe
per al primer que passa és carn de psi-
quiatre. Per unamala interpretació dels
Evangelis, amor i atracció sexual es van
escindir. Abans aquesta escissió se sal-
vava amb la doble moral: se suportava
la parella mentre les oficines eren una
subhasta d’amants. Ara a casa es conti-
nua follant poc, però com que la doble

moral va a la baixa, la cosa va degene-
rant fins que s’acaba.

SiPrettywoman encara funciona és
per molts motius. D’entrada per l’eter-
na dèria de venjar el bressol: ahir puta,
d’acord; però avui marquesa. Després
perquè ens neguemaadmetre que, qui
ens salva a la curta, ens condemna a la
llarga: si el director hagués filmat la bar-
jaula deu anys després, criant sola tres
fills, li hauríem dit de tot. I encara per-
què hem avançat tant que bateguem
amb la història de la Ventafocs, quasi
tan idíl·lica com enganyosa. I, per cert,
comamínim del segle XVII.
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Comque totes
som tanpures,

ens
indentifiquem
ambel sacrifici
de la barjaula

ARTS ESCÈNIQUES

Pagesos, ‘quillos’ i la identitat catalana

Jordi Casanovas es pregunta com
es forja la identitat catalanadesde
la Transició al postolimpisme a
travésd’unwestern teatral. La sor-
prenent inostradaUnahistòriaca-
talana s’estrenadimecres alTNC.

més la realitat que la història ofici-
al, de grans noms i alta cultura elo-
giada.Han creat la identitat catala-
na”.Pelcamí,mentreescriviael text
–coméshabitual,hacreat l’obraa la
sala d’assaig a partir d’improvisaci-
ons amb els actors de la companyia
T6– Casanovas va llegir Els caste-
llansdeJordiPuntí i va recordar si-
tuacions similars de marginació
delscastellansquanjugavaalcarrer
aVilafranca. “Arahoveigd’unracis-
me brutal. Però llavors del barri
ambmés immigracióendèiemHar-
lem.Iencarahihacosesbastantdu-
res enterrades”, sospita.

L’espectador serà testimoni de
primera filad’unviatgehistòric iun
xocdeculturesqueté l’esperit juga-
ner de Casanovas, amb “sorpreses
potents, personatges que emocio-
nen, tensió i canvis de codis”. I si és
unwestern, hi haurà armes.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Si el bon teatre és el
queplantejapreguntes,JordiCasa-
novas en planteja una de transcen-
dental i poc explotadaal teatre: què
és ser català? “Amim’ésmolt com-
plicat definir la meva identitat pa-
triòtica.Avegades la identitat cata-
lana és més la negació d’una altra
que té un perfil més dibuixat... I al-
hora és difícil definir una identitat
que no sigui excloent”, reflexiona
Casanovas.L’autor i director estre-
nadimecresa laSalaTallersdelTe-
atreNacionalUnahistòriacatalana,
una aproximació en clauwestern a
la transformació de la catalanitat
des de la Transició (quan va néixer
ell) fins als anys noranta.

L’obra planteja dues històries
que transcorren paral·lelament en
dos terrenys fronterers al llarg de
quinzeanys, iqueacabenconfluint.
L’una se situa en un poble del Pa-
llars, enuna famíliadedonesquees
mantéaïlladadelpoble iques’hade
protegir dels especuladors que vo-
len fer-hi una estació d’esquí. L’al-
tre relat és el d’unsquinquis debai-
xaestofade laMinaqueesdediquen
a traficar i robar, i que acaben cap-
girant el seu lucratiunegoci per de-
dicar-se al sector immobiliari. Un
home (Pep Cruz) que haviamarxat
fa anys de Catalunya per qüestions
polítiques i torna esperant recupe-
rar la pàtria idealitzada és el que
planteja les qüestionsde fons, tam-
bé lligades a la fe.

“Són dos espais al marge de la
història habitual, un és un barri
llunyde l’estat policial i l’altre, com
que no interessa a ningú, també es
fa les seves lleis, la violència aflora.
I, en canvi, la meva aposta és que
aquests llocsmarginals han afectat

Jordi Casanovas viatja per la Transició a ‘Una història catalana’ i fa xocar el Pallars amb laMina

FESTAD’ENVELAT
L’obramostra la perifèria de
la història oficial catalana,

des del 1979 fins al
postolimpisme. DAVID RUANO

Castellans
“Arahoveig
d’unracisme
brutal,peròde
petitelbarri
d’immigrants
eraHarlem”


