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Aquesta trilogia es basa en tres
dels videojocs més representatius de la història
(Wolfenstein, Tetris i Sim City) que van néixer a
mitjans dels anys vuitanta i principis dels no-
ranta. Les tres obres s’inspiren en els arguments
d’aquests, de manera directa o transversal, per
explicar històries de persones que han crescut
envoltades de videojocs. Se centren en tres per-
sonatges diferents, que són l’excusa per tocar
diversos móns d’una mateixa generació. També
suposa l’inici d’un treball de companyia conti-
nuat. Cadascuna de les peces està interpretada
pels mateixos quatre actors i actrius, d’aquesta
manera es podrà mantenir un repertori durant
aquesta temporada i la vinent, amb la rotació
dels tres muntages i la presentació d’aquests en
un espectacle major, el de la trilogia.

Wolfenstein és la història de l’Èric, un noi de
prop de 29 anys, programador informàtic que,
fart que no li valorin el seu treball, plega de la
feina i es tanca al seu petit pis durant més de
tres setmanes. Només manté contacte amb l’ex-
terior mitjançant un webblog des d’on apunta
totes les coses que li fan ràbia. L’Èric coneix
llavors l’Ali, la noia que li porta una pizza cada
nit, una paranoica que pensa que tothom la vol
fotre. Als dos se suma el Daryl, amic de l’Èric
des que estudiaven informàtica. Aquest últim
els convenç perquè es quedin treballant en un
projecte informàtic que farà que tota la huma-
nitat sigui millor. El problema és que la seva
germana, l’Eva, es casarà en les pròximes set-
manes, i l’Eric no està disposat que ningú li

prengui ni una mica de protagonisme...
Aquesta peça està basada en Wolfenstein 3D,

d’Id Software, un dels primers jocs d’acció en
primera persona que va sortir el 1992. El seu
objectiu és matar el major número de nazis pos-
sibles, mentre ens internem pels laberints del
quarter general del Tercer Reich. Poc després
van venir altres clàssics dels shooters en primera
persona com Doom i Quake, bastant més per-
feccionats tècnicament. Però tots ells tenen en
comú obligar els jugadors a estar atents cons-
tantment, ja que despistar-se equival a morir...

La segona peça de la trilogia és Tetris. Hi ha
algú que no conegui aquest senzill i addictiu
videojoc creat el 1986 per Pazhitnov?  Tant po-
pular com els també mítics Pacman o Space
Invaders, es va popularitzar sobretot quan van
aparèixer les primeres consoles portàtils, en es-
pecial la Gameboy, o les també maquinetes amb
un sol joc. L’objectiu és trobar el lloc adequat
per encaixar cada peça, mentre que aquestes van
caient i amenacen amb saturar la pantalla, si
no ens afanyem.

En aquesta obra, l’Aina és una noia de 25
anys que ja ha estudiat un parell de carreres però
que encara no s’ha atrevit a dedicar-se a allò
que li agrada que és escriure. A més, fa poc l’ha
deixada el Miquel, que estava uns mesos a l’es-
tranger per motius de feina, i ja no sap ni quin
és el lloc al món que li pertoca. Els seus amics,
la Laia i l’Òscar, que són parella i viuen junts,
decideixen organitzar un sopar a casa de l’Aina
per animar-la i aprofiten l’ocasió per convidar

un amic nou que tenen, el Marc. Aquest esde-
vé l’atracció del sopar. És poeta i coneix molts
autors i personatges rellevants de la cultura. És
la mena de persona que els agradaria ser.

Jordi Casanovas és director i dramaturg de
la companyia Flyhard. Ha cursat estudis d’En-
ginyeria de Telecomunicacions i és estudiant de
Belles Arts a punt de llicenciar-se. S’inicia a
l’escriptura teatral l’any 2002, i ha escrit més
d’una quinzena de textos entre els quals desta-
quen: City/Simcity  (2007), Estralls (2006),
Andorra (2006), Tetris (2006), Wolfenstein
(2006), Beckenbauer (2005), Kuina Katalana
(2005), Neoburning Generation (2005), I love TV
(2004), Gebre (2003) i Les millors ocasions
(2002).

Els quatre intèrprets de la trilogia són Ro-
ser Blanch, Clara Cols, Pablo Lammers i Sergio
Matamala. Blanch ha cursat estudis d’ESAD
de l’Institut del Teatre del 2003 al 2005, i actu-
alment està impartint classes de contemporani
amb Mauro Barahona. Clara Cols ha partici-
pat en tallers i seminaris de dansa amb Artur
Villalba, Carles Salas i Olga Àlvarez. També
ha participat al Taller de Commedia dell’Arte
amb Gemma Beltran al Timbal i a Tallers d’in-
terpretació amb Toni Regueiro. Pablo Lammers
ha estudiat cursos d’interpretació al Col·legi del
Teatre, a The Chrysalis Theatre a Londres i a
Estudis de Teatre de Barcelona. I Sergio
Matamala es va llicenciar en Art Dramàtic a
Guildhall School of Music and Drama a
Londres el 2004.

Del píxel a l’escenari
Del 7 al 24 de juny el Versus teatre ofereix la primera i la segona

part de la trilogia ‘Hardcore Videogames’, composada per
les obres ‘Wolfenstein’ i ‘Tetris’ de Jordi Casanovas, basades en

els coneguts videojocs del mateix nom, i que van rebre el Premi

Crítica Serra d’Or al millor text teatral del 2006. (Text: Redacció)
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