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Per plantejar l’obra Casa-
novas recorre a la imatge
que ja ha esdevingut un tò-
pic del grupet de cervells
privilegiats, de cracks de
la informàtica que gesten,
des del garatge de casa
d’un d’ells, un programa,
un videojoc o un sistema
operatiu que commocio-
narà el mercat i obrirà
multitud de noves possibi-
litats. Entre altres coses,
aquest èxit sobtat compor-
ta, també, l’enriquiment
sobtat i, de retruc, la pèr-
dua de la independència.
Això últim és una suposi-
ció respecte a La revolu-
ció, perquè Jordi Casano-
vas, al més pur estil Daul-
te, per no perjudicar el fu-
tur espectador de l’obra,
s’estima més no revelar
gaires detalls de la trama
per no deixar al descobert
aquests girs argumentals.
Ja va passar amb Aquesta
tampoc serà la fi del món i
amb La ruïna.

L’obra presenta, doncs,
un grup de joves progra-
madors que desenvolupen
un videojoc que, tot pri-
mer, té problemes de dis-
tribució, però que després,
a través de la xarxa, acon-
segueixen que es conver-
teixi en tot un fenomen, ja
que el joc es diferencia de
la resta en què, a mesura
que avança, és capaç
d’aprendre dels seus errors
i d’analitzar les caracterís-
tiques del jugador. La fa-
ma, però, no els reporta in-

gressos, fins que una po-
tent empresa del sector es
fixa en ells i els fa una pro-
posta. Heus aquí la disjun-
tiva d’acceptar-la, i perdre
la independència, de ven-
dre’s, per dir-ho d’alguna
manera, o de continuar es-
sent independents, però
carregats de deutes i po-
sant en perill la continuïtat
de la seva petita societat.
Els enganys propis del sis-
tema capitalista, la màxi-
ma que la fi justifica els
mitjans, suren, però al fi-
nal accepten l’oferta. A
partir d’aquí, silenci.

Casanovas, responsable
de la companyia Flyhard,

resident d’El Canal, va ex-
plicar ahir que els seus
personatges es mouen per
l’interès en les persones i
en la psicologia, és per ai-
xò que el nou joc, el que
crearan per a l’empresa, en
què porten a terme fins i tot
una tècnica de «captura
d’emocions», és «un joc
diferent per a cada juga-
dor», en el qual cadascú
s’haurà d’enfrontar a la se-
ves pròpies pors. En
aquest sentit, l’autor diu
que es tracta de «reflexio-
nar sobre la por contempo-
rània, difícil de determi-
nar, i quin és el camí a se-
guir per fer un canvi radi-

cal.»
Jordi Casanovas és un

autor jove, nat el 1976,
responsable de peces com
La ruïna, City/Sim City,
Tetris, Wolfenstein o Lena
Woyzeck, dirigides molt
especialment a un públic
jove, però insisteix en què
el seu teatre pot interessar
tothom: «La meva inten-
ció és crear una història,
una trama en què es pugui
jugar als dos nivells, en
què s’ho passin bé tant els
joves com els espectadors
més grans.» Això sí, el 2x1
a les taquilles i la venda
anticipada només és per
als menors de 26.

Casanovas reincideix i utilitza els
videojocs i el món virtual com a

motor dramàtic de «La revolució»
La segona producció de l’any del centre El Canal s’estrenarà dissabte a Salt

Una imatge promocional de La revolució, escrita i dirigida per Jordi Casanovas. / D. RUANO

● Uns equip de joves programadors
informàtics són els protagonistes de
La revolució, la darrera peça de Jordi
Casanovas, que s’estrena dissabte

DANI CHICANO / Girona (21h) al Teatre de Salt i que està co-
produïda per El canal, La Villarroel i
Produccions Germinal. La revolució
se circumscriu en la línia de la dra-
matúrgia que ha mostrat fins ara Ca-

sanovas, amb trames que inclouen
elements moderns com els videojocs
o el món virtual, i sorprenents girs
argumentals. Estarà a La Villarroel
del 2 de febrer al 15 de març.

● El Col·legi d’Arquitec-
tes de Girona (COAC) ho-
menatjarà aquest diven-
dres el seu expresident, Jo-
sep Riera i Micaló, mort el
mes de setembre passat,
amb la inauguració d’una
exposició de fotografies
organitzada pel seu amic
Miquel Ruiz i una lectura
de poemes a càrrec dels
també arquitectes Joan
Margarit i Joaquim Espa-
ñol. La demarcació gironi-

na vol retre així un reco-
neixement públic a l’apor-
tació de l’arquitecte a la
institució i, en especial, a
la seva contribució a la
cultura i a la difusió biblio-
gràfica durant la seva pre-
sidència. Per aquest mo-
tiu, la biblioteca de la seu
gironina del COAC porta-
rà a partir d’ara el nom de
Riera, denominació que
s’estrenarà aquest mateix
divendres amb la lectura
de poemes de Margarit i

Español, a partir de les 7
de la tarda. Posteriorment
s’inaugurarà l’exposició
Un llarg camí. Bòsnia, la
vergonya d’Europa, co-
missariada pel reporter
gràfic d’El Punt Miquel
Ruiz. Les imatges mostren
el conflicte que va trasbal-
sar els Balcans durant la
primera meitat dels anys
noranta, i complementa la
que ja es va presentar al
mateix col·legi amb el títol
Passatge a Bòsnia.

El COAC homenatja Josep Riera
amb una exposició i un recital poètic
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JOSEP RIERA I MICALÓ
(BANYOLES, 1950- 2008)

L’arquitecte va
presidir el

COAC a Girona
des del 2004.

L’HOMENATJAT

● La gala d’entrega de la primera edició dels pre-
mis Gaudí va tenir dilluns tots els ingredients que
calen per fer muntar el glamur del setè art: una cati-
fa vermella quilomètrica, música triomfal per a la
sortida dels guanyadors, bromes i somriures entre
els assistents i un pèl de nerviosisme. A partir de
2/4 de 9 van començar a desfilar per la lluent catifa
els primers representants de l’starsystem local. Els
fotògrafs van poder retratar Marisa Paredes, Mer-
cedes Sampietro, Anna Lizaran (que s’enduria una
xemeneia en miniatura), Ventura Pons (que se’n
quedaria sense), Juanjo Puigcorbé, Sílvia Munt,
Santi Millán, Lluís Homar, Sergi López, Laia Ma-
rull, Eva Santolària i, una horeta més tard, van po-
sar davant les càmeres les vedettes polítiques.

Els daurats del Liceu van ser substituïts per un
asèptic blanc de plató de TV3, un blanc que emboli-
cava fins i tot les butaques i s’estenia per les parets i
el terra. La presentadora, però, una profident Clara
Segura, va donar color a la nit amb una desfilada
d’escots aerostàtics que van deixar fora de joc la
resta d’actrius engalanades, com ara Belén Fabra,
nominada per Diario de una ninfómana, que lluïa

un generós vestit vermell passió. «A Madrid i a Ho-
llywood ens acabaran copiant!», llançava Segura
per obrir la cerimònia, que va transcórrer a bon rit-
me i en un ambient casolà. Les actuacions es van al-
ternar amb el lliurament dels vint guardons i algu-
nes van donar el contrapunt rural a la gala, com ara
quan un ramat d’ovelles va ocupar l’escenari.

El que més cops va trepitjar el pòdium, Jaume
Roures, va defensar Camino, de Javier Fesser, gua-
nyadora a la millor pel·lícula europea, fent referèn-
cia al conflicte a Gaza: «El film vol defensar el dret
de ser feliç i posar en evidència tots els fonamenta-
lismes.» Després d’uns aplaudiments (o percus-
sions) ben originals dels Mortimer (que es colpeja-
ven les natges descobertes) Jordi Dauder, Gaudí a
la millor interpretació per Azaña, va felicitar
«l’apassionant viatge de l’Acadèmia que ara co-
mença» i va recordar la figura del polític «que va
lluitar pels ideals republicans». Una de les inter-
vencions més emotives la va protagonitzar Albert
Solé, premiat al millor documental per Bucarest,
memòria perduda. Va dedicar el guardó al seu pare,
Jordi Solé Tura per agrair-li la seva «lliçó de com-
promís», així com als malalts d’Alzheimer i tots els
que lluiten per la memòria històrica. Més emoció
també de Jaime Camino, primer Gaudí d’Honor.
Amb el públic dempeus, es va reconèixer «impres-
sionat» i, després de confessar que se sentia una
mena de supervivent i que enyorava companys com
ara Paco Rabal, va dir: «Em sento en família.»

Però sens dubte, qui va acaparar tota l’atenció va
ser Albert Serra que amb El cant dels ocells va en-
dur-se el Gaudí a la millor direcció. «El meu cine-
ma és la quinta essència del cinema català», va dei-
xar anar al final de la gala. També va repetir les
lloances a TV3, que dóna suport a films com el seu,
i va defensar que fa «pel·lícules populars»: «No he
estudiat cinema i els actors que surten no són pro-
fessionals.» El director romanès Cristian Mungiu li
ha proposat fer una versió de Dràcula, però s’ho es-
tà pensant: «Fer un film és un cicle molt llarg i dur.»

La quinta essència

la crònica
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Albert Serra, entre altres guardonats de la nit. / O.D.


