
Maria Rosell
La darrera incorporació a la
col·lecció de teatre contempo-
rani universal que dirigeix Sal-
vador Bataller per a Edicions
Bromera es presenta amb un tí-
tol tan lacònic com el de les
seues dues precedents: Es-
tralls, del jove i polifacètic Jor-
di Casanovas, hi arriba prece-
dida per Combustió, de Rodri-
go García i per Fugaç, de Josep
Maria Benet i Jornet. Aquesta
suggeridora coincidència a
l’hora de titular, aprofitant-ne el
poder evocador i les connota-
cions que hi aporta cada pa-
raula, sembla dibuixar una
mena de fil invisible que lliga
tres autors heterogenis i els
vincula com a representants de
les diverses vies empreses per
la dramatúrgia recent.

Un d’aquests camins, possi-
blement el menys convencio-
nal, és l’ explorat per l’escrip-
tor i director de la companyia
Flyhard produccions, nucli
d’experimentació escènica ubi-
cat a Vilafranca del Penedès
que fugeix de les primeres po-
sicions en la cartellera barce-
lonina i que, per contra, ha des-
envolupat una trajectòria pro-
fessional agosarada i indepen-
dent des de les primeres temp-
tatives de 2004, estrenant, junt
amb els actors de la seva nò-
mina oficial, Andorra (agost
2006, al Versus Teatre de Bar-
celona), Tetris (abril 2006, a
l’espai off AREAtangent), Wol-
fenstein (gener 2006, també a
AREAtangent), o Neoburning
Generation (març 2005, al Tea-

tre Cal Bolet de Vilafranca del
Penedès).

La marca distintiva d’aques-
tes produccions, preocupades
per analitzar la cultura popular
de masses i per formar un es-
pectador jove interessat per
muntatges colpidors —on els
protagonistes no passen la
trentena—, és, sens dubte, el
premiat Jordi Casanovas (Vila-
franca del Penedès, 1978), au-
tor de més d’una quinzena de
peces. Un dels darrers reco-
neixements que ha rebut ha es-
tat per a Estralls, amb el Premi

Eduard Escalante, Ciutat de
València 2006, atorgat a una
obra complexa i de costosa re-
dacció, segons l’autor que in-
corpora al seu repertori una in-
novació temàtica significativa:
els efectes devastadors dels
conflictes bèl·lics. En el seu
tractament es deixa veure l’em-
premta dels mitjans audiovi-
suals tan presents en la seva
formació professional: cinema,
televisió, dibuixos animats i vi-
deojocs, i el senyal de realitza-
dors com ara Quentin Taranti-
no, Spike Jonze i Michel
Gondry, per al mode de confi-
gurar l’acció. La fragmentació
en la presentació d’una obra —
en quinze escenes i nou perso-
natges fantasmagòrics— es ve-
hicula mitjançant un discurs
impúdic sobre la guerra en què
l’expressió de la violència és
tant agressiva com humorísti-
ca, això sí, d’un humor molt ne-
gre. Aquesta manera «descom-
posta» de mostrar la crua rea-
litat d’un conflicte que crea si-
tuacions i encontres fora de l’a-
parentment versemblant, té a
veure, en Estralls, amb els efec-
tes de descomposició personal,
moral, psicològica, familiar i
sentimental resultants. Tal
com estudia Francesc Foguet
en la introducció per al text de
Bromera, Jordi Casanovas es
confessa seguidor del drama-
turg Rodrigo García i de l’ar-
gentí Javier Daulte, i començà
a redactar Estralls en un mo-
ment d’especial interès per
Thomas Bernhard i per la ves-
sant més política de Harold

Pinter; aquestes inquietuds es
manifesten plenament en una
obra d’estructura intricada i
d’un aparent desordre que no
respon a la lògica temporal,
perquè es presenta com una
mena de puzle que el lector ha
d’organitzar, tret que defineix
a la formació Flyhard en el seu
intent d’oferir un producte tea-
tral «indigest» que faça bascu-
lar el receptor. Açò es compro-
va en recórrer l’activitat del
fundador i director del grup, —
que es pot fer a través d’una no-
drida pàgina web:
www.flyhard.org—, on es dis-
tingeixen alguns moments de-
cisius: l’estrena de la trilogia
Hardcore Videogames (amb Te-
tris, Sity/Simcity i Wolfenstein,
publicada en les Edicions
Re&Ma, 2007), i de Neoburning
Generation i d’I love TV. Amb
elles es llença una crítica, no
desprovista del profilàctic de la

comicitat, als efectes de la pu-
blicitat i del consumisme en la
nostra societat, a la tirania de
les modes, al món dels reality
shows i a les revistes suposada-
ment femenines. La contribu-
ció de Casanovas sorgeix amb
el tractament personal de l’ab-
surd en l’univers bèl·lic intem-
poral d’una guerra imaginària,
d’un espai fictici on s’entre-
mescla el desencant dels mili-
tars amb joves soldats que
aprenen entre rialles el joc de
matar, xiquets que juguen a ser
soldats, esposes i mares de
combatents que es neguen a
donar-los per morts, etc.: esce-
nes tristament massa quotidia-
nes que s’exposen amb un cert
distanciament psicològic ne-
cessari. Malgrat tot, aconse-
gueixen la potència i la tensió
característiques dels projectes
signats per Flyhard, que una
futura posada en escena aca-
barà de confirmar. Per ara, la
companyia es dedica a l’espec-
tacle La ruïna, amb text també
de Casanovas, l’avanç del qual
es pot consultar tant a la pàgi-
na web com al blog, on s’oferei-
xen als lectors i espectadors
imatges de les representa-
cions, vídeos, informació bi-
bliogràfica sobre l’edició de les
peces, i notícies d’interès ge-
neral per tal de resseguir els
passos a un equip de gent de te-
atre emprenedora i creativa.
Gràcies a la tasca editorial de
Bromera, que conjuga la recu-
peració de títols emblemàtics
estrangers —de Dario Fo,
Francis Veber o Carlo Goldoni,
per exemple—, amb l’aplec de
textos autòctons clàssics o per
a la descoberta, —des dels ger-
mans Sirera i Pasqual Alapont
a Manuel Molins—, la lectura
d’Estralls, i d’altres obres del
mateix gènere, s’acosta cada
vegada més al públic.

Eduard Ramírez
Aquest llibre ofereix una selec-
ció dels poemes del divan que va
deixar escrits Ibn Khafaja (1058-
1139), de lectura plaent i resul-
tat encisador. Aquest autor d’Al-
zira («al-Jazirí») assolí fama
arreu dels territoris islàmics du-
rant la seua vida pel seu cant
sensual a la vida, molt centrat a
la celebració de la mirada (que
diria Ramon Guillem), i espe-
cialment de la natura que envol-
ta el Xúquer, motiu pel que fou
anomenat també «al-Jannan», el
jardiner.

La coincidència territorial és
el primer que ens fa proper Kha-
faja, ja que ens permet contras-
tar la pròpia experiència dels
paisatges esmentats i reconéi-
xer-hi elements que perduren,
malgrat els segles i la construc-
ció ferotge. Però la veu de l’au-
tor, moderna i ressonant en
aquesta recreació, no necessita
ser salvada per simpaties locals.
La força dels seus versos creix
per la fluïdesa vital que arrosse-

guen semblances i metàfores:
«Al jardí, hi arribaren les foscors.
/ Les flors van fer-se llums perfu-
mats». A més ens arriben amb
una expressió directa i una sen-
sibilitat perfectament actual.
Però la frescor de Khafaja abas-
ta també altres temes en aquest
Jardí ebri, com ara els poemes
festius dedicats al vi i als xicons,
i la reflexió lligada a la vellesa.
Enric Balaguer, al seu quadern
de bitàcola cibernètic, el qualifi-
ca encertadament com a poeta
dionisíac, com mostra amb ele-
gància als següents versos: «La
vida només és que un vi negre /
servit per un vailet d’ulls lluents».
Els elogis de l’embriaguesa re-
corden al seu contemporani per-
sa Omar Khayyam, encara que
el de la ribera del Xúquer és
molt més explícit en les imatges
referides a la carnalitat.

A partir de la contemplació,
principalment de la natura, Kha-
faja aconsegueix transmetre el
gaudi que se’n deriva amb una
bellesa senzilla, però també hi

ha crítica als comportaments ti-
rànics, sovint relacionats amb el
tarannà dels llepons, i tan vi-
gents a hores d’ara com fa mil
anys: «Certament, ser sobri, i cre-
tí, és de salvatges». Encara que el
seu rebuig dels honors i dels pri-
vilegis del govern té, al meu pa-
rer, una causa més profunda.
Perquè l’opció del poeta per una
vida de plaer està relacionada
amb la saviesa. La sensibilitat li
indica que el perfeccionament i
el refinament són exigències
constants en l’evolució de la per-
sona. La recerca de coneixe-
ment evita la pobresa d’anàlisi i
lliga les experiències sensitives
a la reflexió com a via d’accés al
bon viure. Aquest poema n’és
ben clar: «Fuig de l’ignorant im-
passible / que sembla una estàtua
sens vida. / Les tenebres de la ig-
norància enceguen / i el menys-
preu del seny fa sord. / La vera
noblesa és la saviesa / i, sense
ella, res no és res». El posiciona-
ment de Khafaja a favor de la
sensualitat, del plaer i del co-

neixement, comporta un aspec-
te moral clar, que sols una tradi-
ció d’usurpació d’aquesta pel
dictat d’una jerarquia ens pot
emboirar. El poeta opta per la lli-
bertat i responsabilitat personal,
enfront de l’ús de la moral com
a tecnologia repressiva de per-
secució del sexe i de control
mental. Precisament els poemes
de vellesa fan més èmfasi en
aquesta visió, de cerca de sentit,
mentre reflexionen entorn de la
pèrdua del vigor i el declivi físic.

Finalment cal fer esment del
treball de Josep Piera i Josep R.
Gregori, que han reeixit a tras-
lladar-nos l’encís i el goig dels
versos d’Ibn Khafaja. A partir
d’una traducció directa de l’à-
rab, aquests enamorats del pas-
sat andalusí han jugat i versificat
de nou, per a demostrar que les
paraules són pont, diàleg i com-
panyia. Khafaja i els seus mit-
jancers cap a la nostra llengua
omplin de sentit les paraules fi-
nals del discurs de Joan Veny en
ser investit doctor honoris cau-
sa per la Universitat de València
el passat 25 d’abril, sobre culti-
var «amb amor i passió el nostre
jardí de la llengua». La vivesa del
resultat mereix la millor felici-
tació, acostar-se i fer nostre el
poeta i els seus versos.
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Una obra complexa
que afegeix al
repertori de Jordi
Casanovas una nova
temàtica: els efectes
devastadors dels
conflictes bèl·lics
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