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Créixer en el daltabaix
E

s pot parlar d’econo-
mia dalt d’un escena-
ri sense que l’especta-
dor badalli? Es pot
posar en berlina el sis-

tema financer sense que l’obra
et caigui als peus? Es pot entre-
tenir el públic amb disputes
sobre operacions borsàries?
Sembla difícil, però Jordi Casa-
novas ho fa a La ruïna que inau-
gura temporada amb botó d’or a
la Sala Villarroel.

En cinc anys (la primera obra
seva que va posar en escena va
ser Gebre el 2003), Casanovas
ha consolidat un estil persona-
líssim de fer teatre, amb peces
sempre inquietants, que em-
pren el recurs del misteri i de
l’humor per enfilar la realitat
sobre les taules amb la impeca-
bilitat que utilitza l’entomòleg
en clavar els insectes de la seva
col·lecció. Peces que ell mateix
du a escena amb un equip d’in-
tèrprets compacte i extrema-
ment còmplice, cosa que li per-
met explorar la viabilitat dels di-
àlegs, l’aire que cal interposar a
les rèpliques, els cops d’efecte i
altres mecanismes de construc-
ció dramàtica que flueixen
sense solució de continuïtat.

Aquesta vegada el procedi-
ment cinematogràfic del fosc,
que en altres espectacles usava
per acotar seqüències, és substi-
tuït per un continuum escandit
per la irrupció per sorpresa d’un
nou personatge (o d’un truc de
telèfon) que fa avançar la histò-
ria a ritme trepidant i amb una
volta de cargol que cada cop et
colla més a la butaca.

Són personatges de l’edat
dels intèrprets, immersos en els
hàbits i les preocupacions reals
de la generació que frega la
trentena, amb treballs precaris
o sense feina, amb dificultats

Casanovas ha consolidat un estil personal de fer teatre, amb peces sempre inquietants i ‘La ruïna’ no se n’escapa ■ MARÇAL FONT

per sentir-se a gust en un món
heretat que fot fàstic, però en-
cara amb vitalitat i ganes de
viure i estímuls per canviar al-
guna cosa. L’espai és el pis de la
parella de referència: la Sílvia,
artista conceptual que no vol re-
nunciar al seu somni de fer el
que li agrada malgrat els entre-
bancs laborals i emocionals, i el
seu company Toni, que, amb
una feina precària, no les té
totes i acusa la noia de defugir
els problemes reals i refugiar-se
en les seves cabòries. Hi ha
l’amic-espatlla, amb qui la noia
rivalitza en un videojoc de boxa;

la germana alcohòlica; l’esperi-
tat veí obsedit per les vicissi-
tuds del Fons Monetari Interna-
cional; l’esposa del veí, esbron-
cadora, violenta, avassalladora
i tirànica; i una misteriosa mes-
tressa de casa rica que apareix
sota la taula.

Cada nova introducció d’un
personatge et fa un bot al cor,
particularment quan es trans-
posen les realitats i s’empeny el
relat cap a noves i insospitades
expectatives. Fins i tot assistim
a delirants sessions de psicodra-
ma on certs personatges fan la
seva catarsi simulant que són

uns altres i embolica que fa fort.
Jordi Casanovas, amb un llen-
guatge fresc i unes situacions
carregades de tensió i sorpresa,
fa una demolidora invectiva
contra les perversitats del capi-
talisme i els seus òrgans rec-
tors: les forces econòmiques i fi-
nanceres especialitzades a
donar pel sac al personal. Per
això la instància a la revolta
amb què culmina l’obra, amb
l’assalt als bancs i a les caixes
usurpadors dels beneficis dels
treballadors, produeix en l’es-
pectador una sana catarsi final.
Un coratjós crit d’utopia. ■

¿Es pot entretenir
el públic amb
disputes sobre
operacions
borsàries? Jordi
Casanovas ho fa
a ‘La ruïna’

Teatre

@Amor en temps de crisi.
Enmig de l’extravagant ra-
resa dels esdeveniments
(paranormals els uns, d’he-
catombe econòmica els al-
tres), triomfa l’amor dels
protagonistes, assegut
sobre l’efímer, bé que no
tan precari com l’estabilitat
laboral en temps d’una crisi
que tot s’ho empassa. La
Sílvia i el Toni s’adonen que
són el que han viscut, un
actiu que no es pot dilapi-
dar en fantasies del que
haurien pogut ser si les cir-
cumstàncies haguessin
sigut unes altres. S’enfor-

teixen en tastar una situa-
ció extrema. I alhora es
dóna ales a un somni: asso-
lir la felicitat destruint allò
que no agrada. Quedar-se
sense res és una bona ma-
nera de començar de nou.
Tot plegat s’inscriu en una
trama que s’inspira en els
fets del corralito argentí,
però que apunta més genè-
ricament a una actualitat
onerosa i irritant.

@ Inversemblances. L’arte-
facte dramàtic de Jordi Ca-
sanovas (foto de dalt) fun-
ciona amb tanta fluïdesa

que només sobre el paper
s’observen alguns aspectes
sense gaire explicació. Per
què introdueixen el veí,
que s’ha desmaiat a l’esca-
la, a casa de la Sílvia en lloc
de dur-lo a casa seva, que
és al replà? Perquè ho vegi
el públic, esclar, però no
està dramàticament justifi-

cat. Per què el Toni es mos-
tra tan angoixat i exigent si
viu debades al pis que la
Sílvia ha heretat de l’àvia?
Per posar llenya al foc de la
tensió sentimental, esclar,
però no és prou coherent.
Per què el Ricky no vol tor-
nar a viatjar sota la taula i
ha d’instruir la Sílvia per-
què ho faci? Per poder en-
capçalar la manifestació al
carrer i deixar sols els pro-
tagonistes, però no és del
tot congruent. Per què di-
ferents personatges diuen
“no sé” en lloc de “no ho
sé”? Compte amb l’idioma,

que ja ens el maltracten
prou entre uns i altres!

@Versemblança actoral.
Els intèrprets, però, fan im-
perceptibles aquests petits
lapsus gràcies a un treball
d’una extrema vivor i natu-
ralitat. La companyia
Flyhard aquest cop ha

sumat als quatre membres
de sempre tres membres
més, sense que el conjunt
se’n ressenti. És un grup
compacte, que l’autor i di-
rector sap polsar per provo-
car sinergies i, sobretot, per
extreure de cadascú aquella
frescor que els fa extraordi-
nàriament propers al públic.
Roser Blanch i Clara Cols (a
la foto de baix) segueixen
excel·lint per la seva força
expressiva, ben escortades
per Sergio Matamala i Alícia
Puertas, que entre vacil·laci-
ons i entretalladament abo-
quen el relat al paroxisme.
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