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Jordi
Casanovas
(entrevistat per David Plana)

En Jordi Casanovas està represen-

tant City/Simcity a la Sala Beckett

des de fa unes setmanes. Ens tro-

bem a la sala d’assaig de la Beckett

i comencem la conversa parlant

d’aquesta obra.

City/Simcity és la tercera part d’una

trilogia. Jo mateix m’havia imposat

unes regles i les havia de complir. La

premissa era: quatre personatges,

dos nois i dues noies; un sol espai;

una hora i deu minuts de durada, i

que fos una barreja de dos gèneres.

A Wolfenstein barrejava ciència-fic-

ció i western, a Tetris era melodrama

i terror, i a City/Simcity era conspira-

ció i els viatges en el temps. Això

darrer, els viatges en el temps, és el

que potser no s’ha acabat d’entendre

del tot, perquè nosaltres, a l’obra, ju-

guem a fer creure que són premoni-

cions i això potser ha portat a una

certa confusió. 

Em va agradar el final. Quan apa-

reixen els argentins. I ella, que

s’ha estat qüestionant moralment

què fer, es troba amb uns tios que

li diuen: agafa la pasta. Em va

agradar, això. 

Les obres les vaig escrivint a mesu-

ra que les anem assajant i per tant

estan molt associades a la posada en

escena. Em convé tenir el públic

vint minuts pensant que allò és rea-

litat pura per després sorprendre’l.

Al cap de vint minuts s’obliden de

2007: Tot un any de teatre català conpemporani
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llistó està molt baix i, potser, aquest

canvi de rumb va fer que hi hagi dos

o tres blocs. Però bé, és un error. 

[...]

Quan fem el treball en companyia

parlem primer de temes. Jo vaig acu-

mulant coses. Un dia tinc unes vint

pàgines. Els dono el text i l’endemà ja

s’ho han de saber de memòria i lla-

vors ho treballem. El 14 de desembre

vaig començar a escriure l’obra. Però

hi havia decisions preses: el fet que

fos part de la trilogia, parlar d’empre-

ses, economia, etc. Aquesta manera

de treballar fa que surtin coses més

espontànies i que hi puguis estar con-

centrat les vint-i-quatre hores, els ac-

tors reclamen text... I arriba un mo-

ment en què has de tirar endavant. No

pots estar donant voltes, etc.

La necessitat de fer-ho ràpid també

implica la possibilitat de no embrutar

tant les coses. Probablement el pitjor

de les meves obres és el comença-

ment. Perquè m’hi estic massa estona.

Vas repassant i repassant i llavors

dius: merda, em queda poc temps. I

llavors és quan surt tot més fluid. 

[...] 

Ara el que m’agradaria seria fer

una trilogia catalana. Tinc comen-

çada una obra amb nou personat-

ges, amb diàlegs tots gairebé alhora

i que titularia Vilafranca... Sobre

famílies. El tema «barreja de gène-

res» ha funcionat, però ara no po-

dem tornar a insistir sobre el ma-

teix. 

Hi ha hagut un canvi de xip. El

Javier Daulte ha ajudat a fer-lo.

Ara tenim en projecte una sèrie de

teatre. Sé que s’ha fet en altres llocs,

però a mi m’agradaria. Setmanalment.

Quaranta minuts el capítol. Crec que

és possible. El pilot i un següent i, si

s’accepta, en farem més. 

Si funciona, per veure l’últim ca-

pítol hi haurà bufetades per en-

trar, no? 

Ens agradaria tractar el tema metges.

Un clàssic de les sèries. Però capgi-

rant-lo. Cada setmana es poden en-

trar nous actors. 

[...]

qualsevol opció estranya en aquella

obra. I llavors és quan es comença a

capgirar tot.

[...]

Una de les coses que més m’agrada

aconseguir és canviar la valoració mo-

ral dels personatges. M’agrada que els

personatges bons passin a ser dolents,

i a la inversa. És un recurs que acaba

funcionant, perquè la gent es qüestio-

na coses. A City/Simcity els que co-

mencen l’obra sent febles de cop i

volta es tornen racistes... Això descon-

certa el públic, que pensa: «Què pas-

sa? M’estic identificant amb aquest

que és així?». 

A Tetris vas aconseguir fer-me por.

Ho vam fer a AREAtangent, que és

molt petit. Hi cabien unes quaranta

persones. El dolent li donava cops a

la cama. I ho feia de veritat. L’altre

actor portava una protecció, però

això passava a mig metre de l’espec-

tador i, és clar, impressionava. Jo em

pensava que faria riure. Però en rea-

litat va fer molta por. 

[...]

Aquestes tres obres de la trilogia retra-

taven tres grups socials diferents i pas-

sava que els que eren d’aquell grup

social concret no s’hi sentien identifi-

cats. A Wolfenstein i Tetris passava un

fenomen curiós: a la gent li agradava

l’obra que retratava el grup contrari al

qual pertanyien. Potser perquè era allò

que els agradaria ser, no allò que eren

en realitat. A la gent en la qual m’ha-

via inspirat per fer Tetris els agradava

Wolfenstein. I a la inversa.

[...]

A City/Simcity el discurs va ser un

problema i vaig haver de canviar dues

o tres vegades. Al començament vaig

plantejar uns personatges que volien

aspirar a més en una empresa. I a me-

sura que anava treballant i llegint co-

ses em vaig adonar que no tocava,

això. La gent que ara té entre vint-i-

cinc i trenta anys no és tan competiti-

va. Això passava als anys noranta. Hi

ha moltes obres i pel·lícules dels anys

noranta que en parlen. Això, doncs, ho

vaig haver de llençar i vaig començar

amb un altre tipus de discurs: la gent,

actualment, el que vol és l’estabilitat,

la tranquil·litat, aspira a molt poc, el
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Ara farem Wolfenstein i Tetris a

AREAtangent: una després de l’altra.

Amb els mateixos actors. Pot ser inte-

ressant, perquè quan vam fer Wolfens-

tein vaig dir als actors: definiu els ad-

jectius dels vostres personatges. Ho

van fer. I després vaig fer els perso-

natges de Tetris amb l’antítesi de les

característiques de l’altra obra. Veure

les dues obres pot ser interessant pel

públic. Veuran el mateix actor fent

dos papers totalment oposats. 

Si veneu abonaments per a tota la

sèrie, me’n compraré un.

David Plana
(entrevistat per Enric Nolla)

Cafè i llibreria de viatges a la vora

de casa meva. Quedo amb el David

Plana per encàrrec de la revista

PAUSA a la una. El dramaturg com

a viatger, penso, m’agrada la idea.

Tenim una hora. És una persona

molt ocupada, responsable de la re-

alització dels guions d’una teleno-

vel·la d’enorme èxit a Catalunya, a

part dels seus projectes teatrals,

que són uns quants. Feia mesos que

buscàvem l’ocasió per xerrar una

mica i prendre alguna cosa. Aques-

ta era una bona excusa. Mira, però

si aquí el tenim —fa la seva entra-

da— i es presenta amb una motxilla

i botes —que jo afegeixo, perquè

duu unes sofisticades sabates es-

portives—, tot un explorador mo-

dern. Ric per sota el nas. M’entenc

molt bé amb el David, em permetrà

aquesta broma.

Ell demana una Estrella, jo una ai-

gua de Vichy. Se m’espatlla la gra-

vadora. Ell m’ajuda a activar la cà-

mera de vídeo que havia portat per

si de cas. Em fa vergonya, en l’èpo-

ca de les imatges digitals i jo encara

amb VHS. Ens engresquem a parlar

de teatre, com estàs i tot això de pla-

nificar l’entrevista, i ens prometem,

si més no el David es compromet, a

no queixar-se. Jo l’acompanyo.

Comencem?

Va.

Què et fa escriure teatre?

La meva escriptura d’entrada no par-

teix de cap anàlisi social ni política,

tot i que sempre, i és inevitable, de

forma indirecta sempre la incorpores;

és impossible no plantejar una postu-

ra política, crec que no és dolent que

transmeti això, però no considero que

faci un teatre polític.

I aleshores?

M’interessa partir més d’una anàlisi

personal, d’una reflexió íntima; i es-

pero que, per extensió, pugui parlar

de l’ésser humà, poder fer una revi-

sió més global, comprens? Llavors

jo el que procuro, més aviat, és re-

flexionar sobre el comportament

humà i els motors de l’existència;

quins són els motors que ens fan ti-

rar endavant... Potser és una mica

pretensiós.

Pretensiós?

Mira, realment escric —i això és

profundament íntim— perquè jo sóc

molt tímid; em costa molt comuni-

car-me, creu-me! Tot i que no ho

sembli per tot el que t’estic expli-

cant... I, quan escric, aquesta comu-

nicació se’m facilita moltíssim. Saps?

És en el fons una posició, potser.

Terapèutica?

No ho sé, però el que sí és cert és

que puc expressar a un altre tot allò

horrible que sento, o tot allò grotesc

o divertit, sense posar-me en perill;

tots els monstres que imagino, que

en el fons reconec que són jo mateix,

moltes maneres meves de ser, inte-

rioritzades, una forma d’exploració...

Un explorador, doncs?

I així surten a la llum tot de fantas-

mes o altres realitats i ho puc com-

partir amb un públic. L’escriptura és

per a mi com una màscara que em

funciona per comunicar-me i alhora

per protegir-me. Però no sé ben bé

per què ho faig. És natural en mi.


