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La idea era una: donar joc a La 
Kompanyia, la nova tropa 
estable del Lliure formada per sis 
actors emergents (Laura Aubert, 
Javier Beltrán, Paula Blanco, Pol 
López, Mima Riera i David 
Verdaguer). I a Lluís Pasqual, el 
director del teatre, no se li va 
acudir altra cosa que buscar la 
complicitat de tres dramaturgs 
sòlids, ni grans ni jovenets, de 
solvència contrastada: Guillem 
Clua, Jordi Casanovas i Pau Miró.  
I ells van tenir una idea: 
actualitzar teatralment la cançó 

de Gil Scott-Heron, The 
revolution will not be televised, a 
partir de tres històries que tenen 
lloc en una Apple Store. I fins 
aquí podem llegir...

Asseguts a la plaça del Sol, 
amb presses per fer un passi de 
llums, una ampolla d’aigua al 
davant i el mòbil a la butxaca, els 
tres autors asseguren que tot el 
projecte descansa en La 
Kompanyia, que el que ells han 
fet és buscar el lluïment dels sis 
actors el dia del seu bateig. La 
botiga d’Apple és l’excusa que 
els serveix per crear molts 

personatges, a banda de ser un 
espai plenament contemporani. 
Casanovas apunta que vivim en 
un món extraordinàriament 
comunicat i que la marca creada 
per Steve Jobs representa tot 
això, alhora que aposta per la 
revolució tecnològica i es 
contradiu quan manté un 
argumentari força conservador.

El que volen explicar les 
històries, intuïm, és el mateix que 
deia Scott-Heron, que la 
tecnologia no farà cap revolució, 
sinó que la faran les persones. “Si 
en aquella època la televisió era 
una eina de control social, ara ha 
estat totalment relegada per 
internet o les xarxes socials. Però 
qui canvia la societat no són 
aquestes eines, sinó les 
persones”, rebla Clua. 

Cada història dura entre 20 i 25 
minuts, i passa en tots els espais 
de la botiga. Veurem com 
funciona, davant el client i al 
darrere. Veurem la gent que hi 
treballa i els que hi entren a 
comprar o tafanejar. I veurem els 
que han pensat el que s’hi ven.  

La revolució no serà tuitejada 
ha estat escrita i dirigida a sis 
mans. I podem dir que Clua, Miró 
i Casanovas ‘encara’ són amics. 
Es van posar d’acord ràpidament 
amb les regles del joc i han dirigit 
l’obra sempre al servei dels 
actors. Miró, per exemple, diu 
que els espectadors només 
trobaran espurnes dels 
respectius mons dels 
dramaturgs, de la seva lírica, de 

l’èpica de Clua o de la línia 
política de Casanovas. I no es 
pensin, tanmateix, que ha estat 
una feina senzilla. Casanovas 
assegura que “és més fàcil 
escriure una obra de tres hores” 
que portar a terme aquest treball 
de contenció col·legiada.

Tenir-los dins el cervell d’una 
peça d’aquesta mena és tot un 
luxe –a qualsevol teatre del món 
ho veurien així–. Ells, de fet, són 
en part responsables de la 
‘revolució’ teatral catalana, que 

en els últims anys haguem viscut 
un autèntic boom de l’autoria 
local. I és curiós que no els sobri  
feina. Potser el que els fa falta és 
una mica d’amor. El públic se’ls 
ha fet seus, però sembla que els 
teatres públics no se’ls acabin de 
creure. Realment, la revolució no 
ha estat tuitejada.
 
LA REVOLUCIÓ NO SERÀ 
TUITEJADA
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Tres grans autors al 
servei de sis actors
Pau Miró, Jordi Casanovas i Guillem Clua 
expliquen el món d’avui a ‘La revolució no serà 
tuitejada’. Andreu Gomila amaga el mòbil

Qui canvia la 
societat no 
són els invents 
tecnològics, sinó 
les persones

Oi que tenen els ulls macos, Clua, Casanovas i Miró?
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