


Habitualment, aquestes notes acostumen a aportar la reflexió 
més conscient, més mental, per part de l’autor, sobre l’obra que ha 
creat. En aquesta ocasió, sincerament, em costa fer aquest exer-
cici. Perquè és una obra escrita, sobretot, des de la necessitat i la 
intuïció. No us heu despertat mai un dia i, de cop, tot sembla cons-
pirar contra vosaltres? Semblaria que, d’alguna manera, deixem de 
ser amos del nostre destí per acabar engolits pel pes implacable 
dels fets i la realitat. Crec que és en moments com aquests que ens 
adonem de la fragilitat de la nostra existència. I crec que en els da-
rrers temps tots n’hem sigut testimonis en major o menor mesura. 
Aquesta obra és un intent d’explorar aquests territoris.

Però si volia iniciar aquest camí tenia clar que la comèdia m’havia 
d’acompanyar. El sentit de l’humor és segurament l’arma més po-
derosa que tenim per combatre l’absurd de l’existència, l’estupide-
sa humana i, qui sap, potser fins i tot, la fi del món.

Jan Vilanova.

NOTA DE L’AUTOR
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Avui serà la fi del món. O això creuen ells.

Un periodista entra a una oficina de turisme d’un poble perdut on hi 
treballa una funcionària de poques paraules. Ha vingut a cobrir la 
notícia del dia, l’arribada de la fi del món, i l’únic que vol és acabar 
la feina aviat per començar les seves vacances. 

És hivern, fa una calor insuportable i és la 184a vegada a la història 
que s’anuncia la fi del món. Serà aquesta la definitiva?
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PRÒXIMAMENT:

O’VARIAS          
Espectacle de dansa         
5/7/11 i 12 d’octubre

L’HABITACIÓ TANCADA   
del 10 de novembre al 5 de desembre

EVANGELIUM   
Espectacle de dansa    
16/23/30 de novembre

QUIXOT                 
del 8 al 19 de desembre

www.salaversusglories.cat


