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Executius en suspens

ot passa a la feina. A la ficció (només a la ficció?) les aventures es
troben entre el hardware de la màquina del cafè i el software dels companys de
despatx. Exemples: The Office (TV), Smoking Room, El jefe de todo esto, Fast
Food Nation (cine), El mètode Grönholm (teatre).

Un text d’oficina, que té lloc a una oficina i posa en crisi, de cop, els valors de
l’individu, de l’empresa, de la societat i fins de la realitat, a partir d’una tensió/
ambició laboral, ha estat la revelació teatral de la temporada passada. Estem
parlant de City/Sim City, el muntatge que tancava la trilogia Hardcore Videogames
de la Companyia FlyHard. Presentat a la Sala Beckett dins el cicle de nous
dramaturgs catalans, el muntatge estarà de gira per Catalunya a partir d’octu-
bre. Els altres dos títols, Tetris i Wolfenstein, van estrenar-se a l’Areatangent, i
després han estat al Versus Teatre. El dramaturg i director de la trilogia, Jordi
Casanovas, nou crack dels nostres escenaris, ha impressionat la crítica (Premi
Serra D’or) i el públic amb una intensitat que només hem trobat, darrerament,
a les paranoies agorafòbiques de Javier Daulte (La felicitat) o claustrofòbiques
de Rafael Spregelburd (Lúcid).

SUPERESPECTADORS vs. DRAMATURG. Quin és el secret de
l’entertainment teatral de City/Sim City? Què és això que deixa bocabadat el
públic? Una dosificació magistral de la narració, amb el·lipsis màgiques i rit-
mes trepidants (City/Sim city té 15 escenes, Tetris 18 i Wolfenstein... 38!!!); un
dramaturg, un director, que fa “saltar els ploms” dels personatges, de la història
i del muntatge cada dos per tres, i ens manté en tot moment com uns
“superespectadors”; un ús dels fosos a negre i dels talls musicals que convertei-
xen la llum i el so en “un actor més”; el cut and paste en un looping de gèneres,
registres, emocions que són pur trasbals; diàlegs creïbles i ràpids, o increïble-
ment graciosos i eficaços (à la Tarantino); certa cridòria i eufòria, així com
certa inconsistència dels personatges, que no veiem com a defectes sinó com a
virtuts necessàries per fer grimpar frenèticament el relat; les “pinzellades Màtrix”
que tant ens agraden: una reflexió bàsica sobre l’establert (solitud, alienació,
materialsime, control social); cert enfrontament antisistema dut a terme per un

grup de joves que es troba en un cul-de-sac; un heroi-narrador-missatger pro-
fundament alterat (que proposa el repte i construeix/deconstrueix el relat); re-
alitats paral·leles i gotetes paranormals. Déu n’hi do, no? El mateix Casanovas
ens ha explicat més coses de la seva forma de veure el teatre.

IMPREVISIBILITAT. “No vull que una història sigui previsible. És per això
que a les obres hi ha tots aquests girs. I en el cas de la Trilogia hi havia la regla de
canviar de gènere. A Wolfenstein comencem amb el drama, després passem a la
ciència-ficció i acabem al western. A Tetris comencem amb una comèdia de “crisi
dels trenta anys”, passem a un melodrama i després a una història de terror”.

JAVIER DAULTE. “(Al dramaturg argentí) el vam descobrir just abans d’es-
trenar per primera vegada una peça, el 2003. En els seus muntatges hi havia
moltes coses que nosaltres provàvem de fer, i que ell ja havia trobat. Suposo que
el que tenim en comú és el llenguatge televisiu, cinematogràfic; la voluntat de
gaudir del teatre, de jugar amb el públic però tractant-lo d’intel·ligent. D’usar
i manipular tots els codis que permet el teatre, aprofitant-los al màxim”.

AREATANGENT. “A la plataforma teatral del Raval hi vam estrenar Tetris i
Wolfenstein, a principis del 2006. Ha estat molt important a nivell de poder fer
un treball continu i amb tranquil·litat, que després ha pogut difondre’s. Tenen
una estructura de funcionament, per treballar i presentar les obres en tres fases,
molt interessant: primer les càpsules (peces curtes), després el muntatge que es
fa allà mateix, i finalment l’obra que va a un teatre comercial o a un festival”.

BOLOS. Pendents de tancar el calendari, els de la companyia FlyHard preve-
uen també que Tetris farà bolos a partir del gener. Abans, al novembre, ja hau-
rem pogut descobrir la seva nova creació al Festival Temporada Alta, on estre-
naran Aquesta tampoc serà la fi del món, una peça interpretada per nou actors i
centrada en les psicosis apocalíptiques que, cíclicament, inquieten el món. La
cosa promet.
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