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Una escena de Consell familiar, una obra de Cristina Clemente dirigida per Jordi Casanovas que es representa fins al gener a la Beckett

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Jordi Casanovas, l’autor de Pà-
tria i una de les grans promeses
del teatre català, és notícia per
partida doble. En la part bona,
perquè dirigeix fins al 4 de gener
a la sala Beckett Consell familiar,
la nova obra de Cristina Clemen-
te, una peça que uneix família i
democràcia i que ressona en l’ac-
tual moment polític català. En la
negativa, perquè Casanovas (Vila-
franca del Penedès, 1978) anun-
cia que deixa, “per desavinences
insalvables amb la resta de socis”,
la direcció artística de la sala
FlyHard, la petita sala teatral de
Sants que va fundar juntament

amb els actors Clara Cols, Roser
Blanch, Pablo Lammers i Sergio
Matamala.
La Flyhard és una sala de no-

més 40 localitats que, tanmateix,
ha aconseguit en tres anys una
enorme projecció en el panorama
teatral barceloní: d’aquí han sor-
tit muntatges com Smiley, Litus,
El rei Borni o Burundanga, que
han alimentat després grans sales
de la ciutat. Però per les diferèn-
cies amb els socis-actors, que a
partir d’ara es faran càrrec de la
FlyHard i continuaran amb l’apos-
ta per la dramatúrgia catalana ac-
tual, Casanovas assenyala que
Ego, de Marc Angelet, és l’última
obra que programa a la sala: “En
els propers mesos iniciaré nous

projectes relacionats amb la dra-
matúrgia catalana i crearé un
equip de treball habitual que em
permeti desenvolupar la meva
tasca des de la independència i el
rigor”.
De moment, Casanovas no pa-

ra, i des d’ahir dirigeix a la sala
Beckett Georgina Latre, Pep Am-
bròs, Pere Ventura, Lluïsa Castell
iMarc Rius aConsell familiar, una
història que encara que no està en-
focada com una comèdia provoca
moltes rialles. Potser perquè els
protagonistes, diu, són una famí-

lia com qualsevol altra però amb
unmètode inusual per prendre de-
cisions: la democràcia. Tots els
membres decideixen, pacten, vo-
ten tot allò que afecta la família,
explica Casanovas. Però afegeix,
“després del sedàs democràtic ve
el burocràtic, que dificulta qualse-
vol decisió”. “En un nucli tan pe-
tit observes els defectes de la de-
mocràcia actual, que no són tant
les ideologies com les estructures,
les obligacions burocràtiques, que
converteixen en injust el sistema
que vol ser més just. Fa molt difí-
cil les reformes i introduir idees
de les noves generacions, que ve-
uen que el sistema funcionamala-
ment. A l’obra es tracta de canviar
el color d’una habitació, però ho
podríem traslladar a Catalunya, a
com de terrible sembla canviar la
Constitució”, diu, tot i que asse-
nyala que la peça és sobretot fami-
liar imostra una batalla generacio-
nal en la qual, paradoxalment, tot-
hom actua de bona fe.c

Una lliga d’espectadors de teatre

Imatge de la retirada del cartell del teatre de Madrid feta per CNT

Després de deixar
la FlyHard, Casanovas
anuncia que els
propers mesos crearà
un nou equip de treball
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]La jove productora barce-
lonina Sixto Paz, que va
triomfar a la Beckett amb el
mètode de taquilla inversa
amb la peça Si existeix enca-
ra no ho he trobat –l’especta-
dor paga després de l’obra
el que vol– té nous projec-
tes teatrals –Pulmons, a la
Beckett, i Conan, al Lliure–
i idees per dinamitzar la
cartellera. Creuen que bona
part dels diners generats al
sector es perden en interme-
diaris i grans descomptes, i

que això s’ha de recuperar
amb un nou model de rela-
cions amb l’espectador que
faci que en anar al teatre
passin més coses. Així, el
2014 iniciaran la primera
Lliga teatral de Barcelona,
per a la qual esperen uns 80
o 90 espectadors. Amb ells
formaran equips de deu que
aniran a veure un seguit
d’obres durant l’any des-
prés de les quals hi haurà
interaccions, com un trivial
que puntuarà a la lliga.

Botella retira i restableix el nom
deFernánGómezdel seu teatre
P. VALLÍN Madrid

L’Ajuntament de Madrid, presi-
dit per Ana Botella, va retirar
abans-d’ahir el nom de Fernán
Gómez del teatre de la plaça Co-
lón. L’espai es va despertar ahir
nu i anònim, el dia que es com-
plien sis anys de la mort de l’ac-
tor, director i escriptor. I a última
hora de la nit, Botella va ordenar
que l’hi tornessin a posar. L’alar-
ma la va encendre la plataforma

Unió de Treballadors Madrid Art
i Cultura, que va retuitejar una
imatge de CNT Artes Gráficas –a
la dreta– i al cap de pocs minuts
cremava la xarxa, reescalfat com
està l’ambient des de fa dies per
la pretensiómunicipal de privatit-
zar la gestió d’aquest teatre i, sos-
piten els treballadors, de tot l’en-
tramat cultural municipal.
La veritat de tot plegat és que

el cartell del teatre Fernán Gó-
mez es retirava per instal·lar-ne

un altre que unifiqués els dos
noms que ha tingut l’espai: Cen-
tro Cultural de la Villa Fernán
Gómez. A l’Ajuntament, al matí
deien queno en sabien res i alma-
teix teatre asseguraven que era
casualitat, que no es van adonar
que les feines coincidien amb
l’efemèride. La reacció de Botella
apunta que, efectivament, va ser
així: ningú no es va adonar que el
senyor que els dóna nom es va
morir un 21 de novembre.c

JordiCasanovasexploraels límitsde
lademocràciaactuala la salaBeckett
L’autor de ‘Pàtria’ deixa per desavinences la direcció artística de la sala FlyHard


