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El secret
de BCNegra
Rosa
Mora
'Any del Llibre i la Lectura,
el 2005, es va fen un gran
homncnatgc a Manuel Vázquez Montalbán. D'aquí va sontin
la idea de celebrar unes jonia des
neg res a Barcelona. L'imnpulson va
ser l'alcshorcs responsable de Cultura de l'Ajuntamncnt, Ferran Mascarcll, i qui ho va dun a la nealitat,
l'incomnbustible Paco Camnarasa,
el llibreten de la petita gran llibrenia de la Barceloneta Negra i Cnimninal.
L'any segücnt ja teníem la
BCNcgra, i vuit anys després s'ha
convcntit cmi la primera trobada
de novel-la negra d'hivenmr d'Eunopa. Ho diucmr amb mnodéstia els
orgamritzadors perqué, encara que
una mica a cmnpcmrtcs i rodolomis,
continua la mnolt veterana Semnamia Negra de Gijón, el primer encomitre d'aqucstes canactenísques
que es va fen a Espamrya.
El millon de tot és que tothomn
se la crcu: els lectors, les editonials, els autors, els mnitjamrs i
l'Ajumrtamncmrt de Barcelona, el seu
patrocinador. No és gratuYt que
suntimi pnccisamnent al voltamit de
la sctmnamra mioves novel-les de
Francisco González Lcdcsmna, Andreu Martín, Alicia Gimnémiez Bantlett, Juan Madrid o l'opera prima
negra de Dolores Redondo, entre
d'al tres Les cdi tonials, que amb la
mnalcida cnisi ho passcmr mnalamncmrt, lii apesten font. Iothomn lii
vol ser perqué és una caixa de
nessomrámrcia mnol t impontamrt. Saben, a més a més, que els assistcmrts als actes són, majonitániamncmrt, fidels lectors del gémiene.
Com va din la veterana i fcliçmcmi t jubilada periodista Manía
Eugenia Ibáñez a la presemitació
de Yasmnimra Khadra, és una alegnia veure La Capella, al cannen de
l'Hospital, plena de gomn a gomn en
tots els actes, o l'histánic Saló de
Cenit amnbgemrt dreta per homnemratjan l'auton pncmniat amb el Pepe
Canvalho, un altre deIs grans invcmrts de BCNcgna. Aqucst any el
va nebre l'cscniptona sueca Maj
S,jáwall, una de les persones que
més es va divertir a la BCNcgra,
tot i que es va emocionar necordamit quan ella i el seu mnanit, Per
WahláÓ, amb qui va cscniunc les
novel-les de Mantimi Beck, van ser
cxpulsats de l'Espamrsr franquista.
¿El secret de l'éxit de la BCNegra?: la banneja de lectors, autors i
editors, el dimramnismnc i l'onigimralitat de les trobades, el supont del
regidor de Cultura, .Jaumnc Ciunana, mnalgnat que ha hagut de retallar el pncssupost, i la batuta mágica de Paco Camanasa
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director i autor Jordi Casanovas. .1 MASSIMILIANO MINOCRI

JORDI CASANOVAS Director teatral, Premi Ciutat de Barcelona 2012

"Hi ha teatres desaprofitats arreu"
Begoña Barrena
stá assajant Una história
catalana, la primera part
de la trilogía sobre la
identitat catalana, estrenada el
2011 i que aviat es podrá veure a
la Sala Gran del Teatre Nacional
de Catalunya en una nova versió; la sala Flyhard, que dirigeix,
está a punt d'estrenar una nova
producció, El re¡ borni. de Marc
Crehuet, ide reestrenar el mnuntatge anterior, Srniiey, de Guillem Clua, a l'Espai Lliure, després d'omnplir la sala durant setinanes. A en .Jordi Casanovas
(Vilafranca del Penedés, 1978)
les coses Ii van bé. Per la seva
tasca com a dramnaturg i dinamnitzador de l'autoria catalana
al capdavant d'aquest petit espai escénic al barri de Sants, dilluns rebrá el Premi Ciutat de
Barcelona de 'teatre 2012.
Pregunta. Com subsistiu a la
Flyhard?
Resposta. Dones amb produccions molt mínimes, ajustant els números i procurant
que els actors cobrin sempre
una part del que es genera;
amb la resta paguem el lloguer
i les despeses. La sala en si no
té subvenció. Amb només 42 espectadors per funció i descomnptant tot l'IVA que hemn de
retornar, només podemn créixer
una mica quan les produccions
salten a altres sales, com ha passat amb Burundanga, Nit de
rádio 2.0, Litus o Smiley, que
han fet temporada i han girat o
estan girant.
P.Davant del seu model, qué
Ii semnbla el tancamnent de la Sala 'lallers del 'leatre Nacional
de Catalunya?
R. Es una pena, perá es veía
venir. Durant anys s'han construYt equipamnents per demnostrar alguna mnancança d'autoestimna col-lectiva o individual d'al-
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gú, sense generar, en canvi, cap
tipus de teixit cultural. 1 és un
drama veure la quantitat d'auditoris i de teatres que hi ha per
tot Catalunya que estan desaprofitats. Barcelona té rnolts
espais i rnolta gent amb talent
que ha aprés a gestionar-se i a
tenir un sentit empresarial que
abans no es tenia. Si donessin
les claus d'aquests espais tindríern una de les ciutats més
irnportants d'Europa o del inón
pcI que fa al teatre. Fa inolt de
temps que les sales anornenades alternatives ho són, pero' no
s'ha creat una nova capa des de
sota. t als que se'ns ha acudit
fer-ho, obtenirn inolt bona resposta per part del públic.
P. Estan fent la feina iniciada pcI projecte 16 a la Tallers?
R. L'error és pensar que la
feinaja está feta. Per qué tenirn
aquí, estrenant, el Guillern Clua
i la Marta Buchaca, que són autors que haurien de ser al Roinca, a La Villarroel, a la Sala
Petita o a la Gran del 'lNC? Per
qué Desciass/icuts de Pere Riera, que va ser un éxit quan final-

rnent es va rnuntar, es va passar
sis anys en un calaix? La feina
de buscar nous textos no la fa
gaire gent; la feia el 16, l'ha feta
la Beckett durant un temps, perá els altres no la fan.

"Fa temps que
no s'ha creat una
nova capa de sales
alternatives"
"No m'interessen les
diferéncies Catalunya /
Espanya, amb espai
¡ cultura compartits"
P. Després de Pátria, la segona part de la trilogia, tornemn a
Una histária catalana.
R. Sí, perá amb repartiment
gairebé nou —nomnés repeteixen Pep Cruz, Andrés Herrera i
Borja Espinosa— i ampliada. Explico coses que abans quedaven

L'encant de Hyhard
La Flyhard fa dos anys ¡
mig que programa autors
catalans, ¡ ho celebra amb una
tirada limitada de samarretes
dissenyades a partir deis
pictogrames de les 11
produccions que shi han
muntat en aquest temps. La
sala está gestionada per la
companyia que Ii ha donat el
nom i amb la qua¡ Jordi
Casanovas va donar a conáixer
els seus primers espectacles (la
trilogia dedicada al món deis

videojocs Wo/fensten, Tetna i
Cty/Srrdty entre 2006-2007).
La sala s'ha anat fent un
forat a la cartellera i l'últim any i
mrug ha aconseguit fer sempre pie.
La seva política de preus no
inclou ni invitacions ni
descomptes, perá és tan
assequible com ¡'espectador
vulgui: pot triar entre pagar 5
euros (només els dijous) o 10 o
15 (la resta de dies) en funció del
valor que Ii don¡ al que va a veure.

pendents. Ara hi ha tensió absoluta fins a l'últim minut, que
era el que ens faltava: la traca
final a aquesta gran histária.
P. t la versió per al cinema?
R. 'lot depén de si ...V-3 té
quartos, perá sí, la produirá
Fausto Producciones i la dirigirá Isidro Ortiz. El guió el farem a mitges. Penso que és una
bona histária i que dóna per a
un llargrnetratge o per a una
minisérie de tres capítols.
P. Com s'acaba la trilogía?
R. Amb Viiufruncu, un retorn
al lloc en vaig néixer i a la familia. El nucli familiar com a tal
no l'he plantejat mai en cap
peça, perá una de les meves preferides sempre ha estat El casament deis petits burgesos de
Brecht. M'agradaria parlar d'experiéncies personals que he viscut i de la meya relació amb la
ciutat.
P. Com es posiciona, políticament?
R. Si cm pregunta si estic a
favor de la independéncia, Ii diría que sí perqué prefereixo els
nuclis de govern petits; ja es
prou difícil posar d'acord un
grup de 10 persones... Com
més petit i autánom sigui el nucli, més fácil és tot. Ara bé, si
cm pregunta si sóc nacionalista, aleshores n'hauríem de parlar amb més calma, perqué
aquí s'hi barregen moltes coses. LIs sentiments nacionals
no m'atrauen especialrnent.
Em sernbla abominable que
ser nacionalista o catalanista
vulgui dir anar en contra Tuna
cultura; tamnpoc no m'interessen les diferéncies entre allá
que és catalá i allá que és espanyol quan de fet comnpartimn
prácticamnent l'espai i la cultura. Són ternes que donen per a
mnolt i penso que ningú no ho
té cIar del tot.

