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Salvador
Sostres

Elmecanisme
delallibertat

C
omença a esquerdar-
se la teranyina propa-
gandística del tripar-
tit i avui a la contra-

portada el president Laporta
explicita el seu total rebuig a
l’acord de finançament per-
què vulnera l’Estatut i consti-
tueix un nou atac a la nació.
També revela que els socia-
listes el pressionaren perquè
signés un contracte televisiu
amb una empresa vinculada
a Prisa. I explica també que
finalment els tribunals han
hagut de condemnar TV3 a
pagar-li al club aquesta xifra
que li devia. “Per culpa d’un
govern morós –afirma La-
porta– vam haver de dema-
nar un crèdit bancari”. No es
tracta només, doncs, del fi-
nançament nacional. Es trac-
ta de la vella obsessió que
l’esquerra sempre ha tingut
amb els diners dels altres.
Bé, el president Laporta i
Artur Mas s’han alçat ja con-
tra la farsa d’aquest finança-
ment, com també ho ha fet
Xavier Sala i Martín i ho aca-
barà fent qualsevol que tin-
gui una mica d’audàcia i dig-
nitat. Perquè al capdavall és
un problema de dignitat,
com quasi sempre. Entrevis-
tant-lo ahir a La Vanguardia,
Enric Juliana acusava Mas de
ser “rigorista” per denunciar
la il·legalitat de l’acord. Vivim
en una societat malalta en
què un exigeix que es com-
pleixi la llei i li diuen “rigoris-
ta”. Rigorista! Molts catalans
tenen atrofiat el xip de la lli-
bertat perquè provenen del
franquisme sociològic i del
marxisme cultural. I esclar,
tant totalitarisme en llurs
vides els ha malmès l’impuls,
el ressort de la llibertat. Són
el nostre esglaó previ en l’es-
cala evolutiva: i tal com un
dia baixàrem dels arbres,
descobrírem el foc i arribà El
Bulli, el 1975 nasquérem els
de la generació de la demo-
cràcia i per a nosaltres la lli-
bertat no es negocia i és
l’única forma possible de
viure. Rigorista! Probable-
ment no els podrem mai
convèncer i simplement els
superarem com una fase de
la història supera l’altra, com
una muda de pell o el pro-
grés genètic que assolírem
amb la democratització de la
proteïna gràcies al pollastre
de granja. Potser d’aquí a
molts anys inscriurem “Rigo-
rista!” a les monedes: com
l’ingenu non plus ultra –allò
sí que era rigor– de les co-
lumnes d’Hèrcules.

Generació Grec

‘Stokölm’ és una revisió del text de John Osborne ‘Looking back with anger’, un clàssic dels 70 ■ JOSEP AZNAR

A
tenció! La se-
güent afirma-
ció s’ha de
prendre amb
totes les pre-

caucions possibles: la cul-
tura a Catalunya potser viu
una edat d’argent. Justa-
ment quan s’ha apaivagat
la propaganda oficial i el
seu tuf dirigista, artificial,
instrumentalitzat i interes-
sat, ha eclosionat una ge-
neració de creadors que
només creuen en els seus
universos personals, en la
individualitat que se li pre-
suposa –com el valor al sol-
dat– a l’artista. Insubmisos
d’un presumpte destí
col·lectiu, alliberats del pes
dels deutes del passat,
s’han dedicat a sospitar de
la seva pròpia història, a es-
micolar l’ara i a desconfiar
del demà. Cadascú a la seva
manera. Diversitat desa-
complexada que es repar-
teix per igual entre la músi-
ca, la literatura, el cinema
i el teatre.

La present edició del
Festival Grec ha estat el
moment i el lloc perquè
Pau Miró tanqui amb Gira-
fes la seva trilogia animal,
perquè Marc Martínez re-
prengui el seu projecte de
Plat.ea Social amb Sto-
kölm i perquè Jordi Casa-
novas presenti amb Julia
Smells like teen spirit la
seva adaptació personal de
La senyoreta Júlia de
Strindberg. Tres mirades
crítiques sobre tres frag-
ments del present.

Protagonista equivocat
Marc Martínez s’ha esfor-
çat per convertir el teatre
en un instrument social a
l’abast del nombre de per-
sones més gran possible.
Un teatre popular de forta
consciència social, que es
dirigeixi al públic de tu a
tu. Un discurs que sembla
d’una altra època, quan el
benefici col·lectiu era un
valor en alça. En aquesta
variable artística es mou
també Stokölm, la revisió
de Looking back with
anger de John Osborne.
Martínez ha recollit la
seva herència per conver-
tir-se en un angry young
man del segle XXI, con-
vençut que avui dia s’han
multiplicat les raons per
enfurismar-se contra el
sistema, cada cop més per-
feccionat en els seus me-
canismes de control des de

per la ràbia, la seva frus-
tració converteix en un in-
fern la vida de tot aquell
que s’acosta massa a l’àcid
vital que cultiva. És un
tipus mancat de tota em-
patia que als cinquanta
podia entendre’s com una
metàfora del fracàs de la
classe proletària, però que
ara, amb el sentit de clas-
se liquidat per la transfor-
mació del ciutadà en pur
consumidor, apareix des-
pullat en la seva incontro-
lable violència psicològica,
aplicada amb sàdica entre-
ga sobre els éssers que li
són més propers.

La ràbia de Jaime (Jim-
my) no obre ara fissures
crítiques en l’espectador.
Només percep la sistemàti-
ca violència que exerceix
sobre la seva dona, una des-
classada filla de família bé,
impossible d’identificar
com la representant desar-

Unanova
generació
sospitadela
sevahistòria,
esmicolal’ara
idesconfia
deldemà

Quadern de Teatre.Marc Martínez, amb ‘Stokölm’, i Jordi
Casanovas, amb ‘Julia Smells like teen spirit’, ofereixen mirades
crítiques sobre el present

mada, desprotegida de la
classe dominant. La covar-
dia de Jaime s’acarnissa en
aquesta dona aïllada de la
seva classe. És un revoluci-
onari de saló que mostra el
seu pitjor rostre davant un
públic que comprèn millor
la responsabilitat individu-
al que la col·lectiva.

Tot i que als objectius del
director no s’hi arribi per la
barrera que aixeca el prota-
gonista, Andrés Herrero
–desigualment acompa-
nyat per la resta del repar-
timent– s’entrega per com-
plet al personatge i accepta
sense proteccions interpre-
tatives la suïcida antipatia
que desprèn. És un treball
fascinant pel seu radical
compromís.

Carronya ‘indie’
Jordi Casanovas també re-
corre al llegat històric del
teatre amb espines (La se-
nyoreta Júlia d’August
Strindberg) per posicio-
nar-se críticament respec-
te a la seva realitat, com ja
va fer a Lena Woyzeck.
Julia Smells like teen spi-
rit és una obra sobre la
manipulació interessada
de l’altre que en alguns
moments sembla un ho-
menatge indie al personat-
ge d’Ann Baxter a All
about Eve. Però el text
també està poblat pels fan-
tasmes de Kurt Cobain,
Janis Joplin i fins i tot Mi-
chael Jackson. Per qualse-
vol cadàver que val més
viu que mort, observat per
qualsevol carronyaire que

Juan Carlos Olivares

veu en un cadàver un ali-
ment fàcil.

La amoralitat apuntada
per Strindberg i confiada al
criat Jean apareix ara per-
feccionada, convertida en
un tret social. L’excepció
d’un personatge menys-
preable és ara un tret
col·lectiu assumit, una
cosa inherent a la societat
contemporània. Malgrat
que tots juguen a rendir
psicològicament el contra-
ri, l’obra presenta subtils
diferències entre els que
juguen per posposar la tra-
gèdia personal i els que
volen avançar-la per bene-
ficiar-se’n. La diferència
entre la desesperació i l’as-
túcia, entre l’impuls des-
tructor i el càlcul.

Un cercle de misèria
emocional que Casanovas
comparteix aquesta vega-
da amb un repartiment in-
vitat al seu club teatral: Mia
Esteve, Ruben Ametllé i
Patrícia Bargalló. No són
els de sempre, i possible-
ment es nota l’absència de
la familiar complicitat dels
seus intèrprets habituals,
però l’atmosfera que creen
entre tots tres és prou mal-
sana perquè la crítica arri-
bi perfectament a l’espec-
tador. Sobretot convencen
Mia Esteve i Ruben Amet-
llé, ella com a estrella de la
música en fase terminal
d’autoestima i ell com a as-
pirant a ídol del rock, deci-
dit a ascendir al nirvana
per la via ràpida, conser-
vant tots dos una patètica
resta d’innocència. ■

la dècada dels 50, moment
d’eclosió de la nova drama-
túrgia britànica com a res-
posta a la mol·lície social
del seu entorn.

L’anàlisi de Martínez és
correcta però ha elegit
l’obra equivocada, sobre-
tot el personatge equivo-
cat. L’estrena del text au-
tobiogràfic d’Osborne va
ser tot un escàndol per la
violència verbal del prota-
gonista. Figura consumida

‘Julia Smells like teen spirit’ està basada en ‘La senyoreta
Júlia’, d’August Strindberg ■ ROSER BLANCH


