
BENZINA_24

FlyHard 
s’emancipa
“La dramatúrgia catalana actual ha arri-

bat a un punt molt gran de maduresa,

qualitat i quantitat com per nodrir tota

la cartellera de Barcelona”. Qui afirma

això és Jordi Casanovas, 
director de la companyia FlyHard. Així

que, per contribuir a ampliar aquest

ventall escènic, acaben d’inaugurar el

seu propi espai a la ciutat. Apartada

del circuit tradicional, la SALAFlyHard,

situada al barri de la Bordeta, aposta

pels autors de casa i trenca amb la

dinàmica de supeditació dels petits

creadors.

Per Oriol Osan

Fotografia de David Campos per a BENZINA 
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La companyia al complet: Sergio Matamala, Pablo Lammers, Jordi

Casanovas, Roser Blanch i Clara Cols
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Sants-, en la seva seu permanent i en un tea-
tre. El resultat és la SALAFlyHard, un espai
íntim i acollidor de només 70 m2 i quaranta
localitats on els amfitrions et reben a la porta
i fins i tot t’ofereixen un got d’aigua si tens
set.

La inauguració va tenir lloc el passat
divendres 15 d’octubre amb l’estrena de l’úl-
tima creació de la companyia, Un home amb
les ulleres de pasta, una obra 100% FlyHard,
és a dir, escrita i dirigida per Jordi Casanovas
i interpretada pels seus inseparables mosque-
ters: Roser Blanch, Clara Cols, Pablo
Lammers i Sergio Matamala (per rigorós
ordre alfabètic). Una peça que recupera, cinc
anys després, els personatges de Tetris, tot i
que en un estadi diferent de les seves vides.
“Ara tenen altres preocupacions, però algu-
nes es repeteixen, com la incapacitat de pren-
dre decisions o les ganes de triomfar ràpida-
ment”, explica l’autor. Una comèdia (que
desemboca en un conte de terror) que narra
les ganes de realitzar-se creativament d’una
generació, la que supera, per poc, els trenta
anys (la mateixa edat que tenen si fa no fa
tots ells), i l’enaltiment dels falsos artistes de
l’anomenada Barcelona moderna. Dubtes
existencials, fracassos amorosos, incapacitat
pel compromís, apatia, desil·lusió, inestabili-
tat econòmica... Amb tot, en Jordi és del

lyHard ja no ha de dema-
nar permís a la mama per
sortir de festa, ni ha de
pactar l’hora de tornada.
Tampoc cal que avisi si
porta amiguets a casa, o

s’escapi a fer trencalls perquè el pis està ocu-
pat. Perquè FlyHard s’ha independitzat i ara
pot fer el que vulgui sense donar explicacions
a ningú. Encara que mantingui bon rotllo
amb la família, s’avingui amb la tieta i pugui
visitar els cosins quan sigui necessari, ha
decidit tallar el cordó umbilical de la depen-
dència i buscar-se la pròpia llar. 

“Hi ha molta gent fent coses i no et
poden estar programant a tot arreu”, exposa
la Clara Cols, una de les cinc integrants de la
companyia, rotunda i sense embuts:
“Nosaltres necessitem fer obres i actuar, així
que, en lloc de quedar-nos a casa queixant-
nos i lamentant-nos, amb aquest rol victi-
mista que adopten alguns de ‘ai, no m’agafen,
o a mi no em volen, o no em contracten, o no
tinc feina...’, optem per muntar-nos una sala,
en la mesura que poguem i, almenys, tenim
assegurades unes funcions”. Dit i fet.
Coincidint amb el seu cinquè aniversari,
FlyHard va aprofitar l’estiu per reconvertir la
seva sala d’assaig ubicada al carrer d’Alpens,
al barri de la Bordeta –la germaneta petita de

F
Actors i director reben el públic al vestíbul de la nova sala.

“

”

Aquí no tenim 
calendari. Podem

fer el que vulguem,
fins i tot programar

l’obra, si té èxit, 
cinc anys seguits
sense problemes, 

com ja passa a 
altres països!



una mica més, però són en comptades oca-
sions i amb productes molt concrets. En
canvi, que una companyia pugui tenir una
continuitat de mesos fa que aquest treball,
que potser ja funcionava des d’un bon prin-
cipi, acabi arribant a una qualitat a la qual no
s’hi arribaria si no fos per anar fent funcions,
adquirint experiència i anar sabent de què
parla l’obra. I això és a base de fer, de fer i de
fer. Quan ens vénen muntatges de fora tenen
un rodatge espectacular, i la gent es pregun-
ta “com ho han fet això? Són meravellosos!”.
Home, són meravellosos perquè els han dei-
xat estar dos anys fent la funció, i després
d’aquest temps la peça és una maquinària
invencible! Només tenint un lloc propi pots
garantir la continuïtat i definir encara més el
teu estil. Artísticament és indispensable.

Obres sense data de sortida, llavors?
Aquí no tenim calendari. Podem fer el que
vulguem, fins i tot programar l’obra, si té
èxit, cinc anys seguits sense problemes, com
ja passa a altres països! Ens agrada que arri-
bin obres de Buenos Aires que porten cinc
anys fent-se i, en canvi, aquí no hi ha la pos-
sibilitat [podríem exceptuar El mètode
Grönholm, incombustible]. A la SALA -
FlyHard aquesta possibilitat la tenim garan-
tida. Si estem disfrutant d’una obra i la
podem fer fins que ens n’afartem, és el
màxim! Això és gaudir del teatre! Tornar a

rebre la gent, estar amb ells al principi,
per donar la sensació que
anem a fer una cosa conjunta.
No busquem fer negoci, perquè
els números no quadren. Però
hem ficat tots els elements per-
què això es produeixi: que vingui
el màxim de gent, el màxim de
dies i que poguem gaudir-ne al
màxim amb un públic que tingui
ganes d’escoltar aquest teatre, no
que busqui una altra cosa, que
sigui feliç veient-lo...

En Jordi, la Roser i la Clara van
néixer a la capital del vi (1978, 1981
i 1982, respectivament), on van
començar a fer teatre i a estrenar
alguns muntatges amb vocació pro-
fessional, el primer dels quals va ser
Gebre. Després, el grup es va ampliar
amb en Pablo (Buenos Aires, 1974) i
en Sergio (Barcelona, 1976) i ja, sota
el nom de FlyHard, van estrenar junts
Wolfeinstein. Era l’any 2006. Des de
llavors, la cascada de produccions ha
estat constant: Tetris (2006), Andorra
(2006), City/Simcity (2007), La ruïna
(2008), Volem anar al Tibidabo (2008),
Lena Woyzeck (2008), La Revolució
(2009) i Julia Smells like teen spirit (2009).
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parer que no saps de què va realment una
obra fins que no passen, com a mínim, dos
anys. És llavors quan, ja relaxat i des de la
distància, la pots descriure.

Decidir instal·lar-se apartats del circuit
tradicional de teatre a la ciutat és una aposta
arriscada però buscada?, els pregunto a tots
cinc, reunits al bell mig de l’escenari on, un
parell d’hores després, es desenvoluparà la
funció. “Vam escollir Sants perquè era la
porta d’entrada a Barcelona venint de
Vilafranca del Penedès, d’on som originaris
la majoria”, explica en Jordi, “i perquè al barri
tampoc abunda aquest tipus d’oferta.
Psicològicament queda lluny, però un cop se
supera aquesta barrera...”. En Pablo, afegeix:
“teníem també el referent de sales més allu-
nyades del centre, com pot ser la Beckett o el
Versus i que han aconseguit, després d’anys i
anys de programar obres de petit format, un
públic fidel”. La Clara reconeix que també
volien que vingués la gent del barri, del car-
rer, amb qui tot just estan començant a teixir
vincles, després de tants anys de compartir
assajos.

I és que l’antiga sala d’assaig havia perdut
la seva raó de ser, perquè cada vegada les pro-
duccions de FlyHard eren més espaiades. A
més, buscaven controlar no només l’exhibi-
ció, sinó tot el procés de la Companyia, amb
un ritme que no sempre s’ajustava al dels
altres teatres a les portes dels quals es veien
obligats a trucar per estrenar els seus mun-
tatges. També trobaven a faltar un espai
d’ultraproximitat amb el públic, confes-
sen, perquè les últimes produccions van
ser a escenaris més grans, com la
Villarroel. I van decidir arriscar-se,
encara que perdessin quatre duros.
Aquesta nova sala de petit format recor-
da els malaguanyats Malic i Artenbrut,
platees on l’espectador palpa la respira-
ció dels actors i nota com gairebé li
escupen l’alè a la cara. Si estires la
cama perquè no se t’adormi, corres el
risc que l’actor ensopegui. Olores què
mengen, i sents la fressa de les dents
esfilagarsant la carn (en el seu cas,
pastís de tonyina i salmó, que és el
que mengen en el seu frugal sopar).
Fins i tot, assegura tot rient el
director, “si et ficaves a l’última fila
del Malic, ja estaves més lluny que
aquí!”. 

Un home amb les ulleres de pasta
està funcionant molt bé gràcies al
boca-orella i s’ha prorrogat fins a
mitjans del proper mes de gener.
Es representarà tantes vegades
com faci falta i el públic demani.
La peça, la que fa deu en la
curta història de FlyHard, res-

pon al segell de la Companyia i, de pas, el
que volen imprimir al seu coliseu: consolidar
un teatre de text contemporani amb argu-
ments pròxims i sorprenents per a un públic
que tingui ganes d’escoltar una història d’ara
i aquí. Només programaran autors catalans.
El següent muntatge, que s’estrenarà a prin-
cipis de febrer –també dirigit per
Casanovas– serà Els últims dies de Clark K, la
primera obra del desconegut Alberto Ramos,
“un autor inèdit d’El Papiol amb una línia
molt afí a FlyHard, és a dir, que explica his-
tòries d’ara, pròximes i que enganxen, i que
defugen la part més cerimoniosa del teatre”,
relata el director. Els últims dies de Clark K és
una comèdia protagonitzada per personatges
mítics contemporanis, com Superman, Lois
Lane i Clark Kent. I més endavant, encara
sense data, arribarà Candela, de Cristina
Clemente. I si Un home... té demanda, per
què no tornar-lo a repescar a la primavera?
Ells són els amos, ells decideixen.

Com a sala, voleu configurar una programa-
ció estable?
La idea és donar continuïtat a les obres de
teatre, que és una mancança que tenim a casa
nostra. Poder fer un treball continu amb
muntatges perquè no s’esgotin. Als teatres
públics les obres duren tres setmanes o un
mes, a tot estirar, i els privats poden allargar
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Totes estan batejades com ‘obres actuals’, i tot
i que han recollit èxits desiguals, han marcat
un segell propi:  “Seguirem treballant per
saber quin és la mena de món on vivim. I no
un món qualsevol, sinó el nostre, aquest que
tenim més a prop, aquest que viuen els nos-
tres veïns, aquest que ens fa estremir i man-
tenir esperances alhora”, manifesten sense
contemplacions. Sempre treballen de la
mateixa manera: Casa novas va escrivint el
text a mesura que van assajant. Ni actors ni
autor saben el final de l’obra ni com continua.
Tot es va construint a mesura d’anar desco-
brint què explica la història que han iniciat.

La inauguració de la vostra pròpia sala signi-
fica que a partir d’ara FlyHard només estre-
narà aquí?
No necessàriament. Perquè hi poden haver
obres de diferents formats que necessitin més
espai i un altre teatre. Ara bé, sí que totes les
obres que s’estrenin aquí seran producció de
FlyHard, tot i que no vol dir que sempre esti-
guem implicats els mateixos. Les combina-
cions poden ser infinites: una obra escrita o
dirigida per mi però interpretada per altres
actors, o els actors de la Companyia, sols o
acompanyats, interpretant una obra d’un
altre autor, etc. Però sempre hi haurà un vin-
cle i una línia molt definida i molt clara. El
públic sabrà perfectament què ve a veure
sense haver de llegir la sinopsi. I com a espai
d’assaig es mantindrà, és clar.

És la consecució d’un somni anhelat?
Tenir una sala és quelcom necessari i vital per
una companyia. Ho deia des d’un primer
moment, i em prenien per boig. [Tots riuen].
Ara els bojos som tots. [Tots callen].
Actualment una companyia no té les matei-
xes possibilitats que tenia abans. Jo espero
que hi hagi molts més casos a partir d’ara, i
tinc la sensació que serà així. No sé si som
pioners, però a veure si la gent s’anima, per-
què és l’única manera de trencar una dinàmi-
ca: hi ha unes sales alternatives que són fan-
tàstiques però que fa vint anys que es van
crear i, per tant, no són fruit de l’ara mateix,
del que es necessita ara i que responguin a la
demanda que hi ha ara.

I aquest ara, per FlyHard significa auto-
gestió. Desapareixen molts intermediaris,
controlen tot el procés, la producció i, fins i
tot, la taquilla, que és inexistent. Són ells, els
mateixos actors, qui reparteixen les entrades a
l’espectador quan arriba, que prèviament
haurà hagut de fer la reserva per internet i
esperar la seva confirmació. El públic també
decidirà què vol pagar, si cinc o deu euros.
Preus mòdics en temps de crisi. “No estem
lligats a ningú, juguem a casa i tenim una
implicació absoluta”, manifesta la Roser:
“Fins i tot rebem el públic, el podem tocar, el

tenim a prop... i això, a nivell personal, et
dóna un benestar molt càlid, perquè fas una
cosa per a ells i no només per a la crítica o per
a tu”. Una obvietat que a més d’un i d’una se
li oblida i que faria molt bé de recordar.

Realment, és un valor afegit arribar a la
sala i trobar-te que els actors et reben al ves-
tíbul. També ho és l’aposta que han fet per a
les funcions: dilluns –dia tradicional de des-
cans en el món teatral– i divendres, a les nou,
i dissabtes a l’última sessió, a dos quarts d’on-
ze, ideal per anar-hi havent sopat i com a
prèvia de la copeta posterior. Representar els
dilluns els està funcionant de meravella, i les
entrades s’esgoten una mica abans que per a
la resta de dies. “És fabulós i ho seguirem
mantenint tant de temps com puguem. No
tenim competència els dilluns, sóm els únics
que fem funció!”, exclama en Jordi. “És que
fa menys mandra venir els dilluns que els
diumenges!”, afegeix en Sergio, rient.

“Et salvaré de la mediocritat”, li etziba
en Marcos (inquietant Sergio Matamala) en
un moment de l’obra a un dels seus compa-
nys. Sembla el crit de guerra de FlyHard i la
seva declaració d’intencions. També sembla
un crit de supervivència, de reinventar-se o
morir. D’independitzar-se dels grans, d’es-
capar dels esculls del sistema i de no haver
de pidolar un espai on poder mostrar la teva
feina. De fugir de les peripècies que suposa
estrenar al nostre país, i això que, a ells, no
els ha anat precisament malament. El cin-
què aniversari de la companyia els ha portat
un bonic regal: sala pròpia. 

Des de la butaca on estic, la vista se’m
clava al rètol que hi ha a la porta d’accés, i
que en lloc de ‘Sortida’ o ‘Exit’, posa
‘Aplauso’. Tret d’una escenografia anterior,
en la funció d’avui no fa pampallugues ni
incita el públic a posar-se dempeus i picar
de mans. És un dels molts detalls que
omplen aquest niu acollidor, que FlyHard
ha engalanat perquè et sentis com a casa.
Com també ho és el lavabo, on recomano
acostar-s’hi, encara que no es tingui ganes
de fer res. Només per la decoració paga la
pena treure-hi el nas: parets folrades amb
retalls de diari proporcionats per les mares
respectives, ja se sap, d’aquells amors incon-
dicionals que mai caduquen. Una verdadera
hemeroteca de la història de la Companyia
en forma de collage enganxat als murs. I el
mirall, emmarcat amb les clàssiques bombe-
tes dels camerinos, et converteix, momentà-
niament, mentre els aplaudiments ressonen
a l’habitació annexa, en un artista de la
faràndula. I reacciones quan, de sobte, et
descobreixes a tu mateix fent ganyotes i
dient-te “gràcies, gràcies, però els autògrafs,
després”. Tant de bo l’auguri llançat al vol es
materialitzi i que aviat proliferin iniciatives
similars.

“

”

Des de la butaca on
estic, la vista se’m
clava al rètol que 
hi ha a la porta 
d’accés, i que en 
lloc de ‘Sortida’ o
‘Exit’, posa ‘Aplauso’.
Tret d’una 
escenografia
anterior, en la 
funció d’avui no fa 
pampallugues ni
incita el públic a
posar-se dempeus 
i picar de mans.
És un dels molts
detalls que omplen
aquest niu acollidor,
que FlyHard ha
engalanat perquè et
sentis com a casa.
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Compte si en Jordi Casanovas us convi-
da a sopar a casa seva, perquè última-
ment tots els que organitza acaben com
el rosari de l’aurora. Si el d’Un home amb
les ulleres de pasta fa que se t’indigestin les
postres, el de Sopar amb batalla finalitza
com el seu títol indica. I es queda curt,
perquè no se salva ni l’apuntador! I és
que el dramaturg de Vilafranca és un
dels homes de teatre que pot presumir de
tenir més d’una obra simultàniament en
cartell. Estrenada el passat mes de
novembre, Sopar amb batalla estarà al
Versus fins el proper dia 12 de desembre.
La peça és una comèdia dramàtica,
negra, en paraules de l’autor, que, partint
d’un fet real, narra com una vetllada
entre amics que es desenvolupa de forma
tranquil·la pot degenerar en un escenari
bèl·lic. Així es genera una guerra civil?, es
preguntarà més d’un.

Sopar amb batalla va néixer com un
encàrrec de l’escola Eòlia a Casanovas,
que va rebre el projecte amb entusiasme,
pel fet de tractar-se d’una companyia,
Batallerus Teatre, formada per actors

“frescos” acabats de formar: Per a molts
d’ells aquesta és la seva estrena professio-
nal, per això “desborden passió, ganes de
menjar-se l’escenari i una gran complici-
tat”.

Autor d’una trentena de textos, Jordi
Casanovas, a part de tota la producció de
FlyHard, també ha participat a l’espec -
tacle Dictadura-Transició-Democràcia,
estrenat al Teatre Lliure el 2010. Ha
obtingut el Premi Ciutat de València per
Estralls, el Premi Ciutat d’Alcoi 2005
per Beckenbauer, el Premi Marquès de
Bradomin 2005 per Andorra i el Josep
Robrenyo 2002 per Les millors ocasions.
La trilogia composta per Wolfeinstein,
Tetris i City/Simcity ha rebut el Premi de
la Crítica de Barcelona a la revelació de
la temporada 2006-07, el Premi Crítica
Serra d’Or al millor text teatral de 2006
i nominacions als Premis Butaca i als
Premis Max. La Revolució ha rebut el
Premi Butaca al millor text teatral 2009.
Ara, Un home amb les ulleres de pasta i
Sopar amb batalla se sumen a la seva ja
productiva trajectòria.

Jordi I el Productiu


