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OPINIÓ

Oberó
i els 584.012
fills del vot

en blanc

SANTI FONDEVILA

Oberó ha votat en blanc.
Ell i 584.012 habitants
més del bosc han ex-
pressat el seu malestar
i el seu descontenta-

ment exercint un dret. Tots ells
van dedicar una petita part del seu
temps, en alguns casos de descans
dominical, a acostar-se als col·legis
electorals i dipositar una opció que
els partits i els mitjans de comuni-
cació en general es prenen amb dis-
plicència i a la qual neguen la seva
qualitat de vot de càstig. Si el sis-
tema democràtic està sustentat en
el vot dels individus, ¿desatendrà
aquells que d’una manera activa
volen fer sentir una opinió desfa-
vorable cap a la resta de contrin-
cants, accentuant, així, encara més
els mals costums dels partits polí-
tics i dels seus representants?, es
pregunta.

Els 584.012 fills del vot en blanc
no tindran cap representant a les
institucions i el seu gest, actiu, re-
peteixo, quedarà com un crit enmig
d’una tempesta o d’un castell de
focs i petards. Però Oberó sap que
el seu vot és una decisió conscient
i reflexiva que voldria servir d’ori-
entació als ideòlegs de la democrà-
cia. Aquests que prefereixen fixar-
se tan sols en la abstenció, com si no
amagués comportaments tan dife-
renciats i poc homogenis que van
des de la desídia al plaer del cap de
setmana o la simple ignorància. I
vet aquí que els 584.012 fills del vot
en blanc superen moltes formaci-
ons que han aconseguit represen-
tants a les institucions municipals
i autonòmiques.

“Teniu el que us mereixeu”, li diu
a Oberó la reina de la nit, Titània,
mentre se’n va el llit amb el candi-
dat més votat i amb una copa de vi
a la mà. I el que tenen és incom-
prensió, silenci interessat. Aquest
és un bon moment per recomanar
la lectura d’Assaig sobre la lucidesa,
del premi Nobel de literatura José
Saramago. I no perquè de la seva
lectura se’n desprengui una solu-
ció, sinó perquè en aquest llibre es
dóna el valor real del que significa
el vot en blanc.

Oberó és un dels 584.012 fills del
vot en blanc i no pot celebrar res. El
blanc és un color que conté tot el
ventall de colors i que vol ser una
brúixola perquè aquells polítics mi-
rin més enllà del seu cabàs d’elec-
tors i simpatitzants. Quan el vot en
blanc, que hauria de tenir possibi-
litats de fer campanya, guanyi les
eleccions, alguna cosa començarà a
canviar al nostre món.e

El traspunt

ARTS ESCÈNIQUES

Un Grec afrancesat
resisteix a les retallades

L’últim Festival Grec del director
Ricardo Szwarcer, que s’inaugura-
rà el 17 de juny, convida els grans
noms del teatre francès i deixa un
lloc privilegiat a les principals
companyies de dansa catalanes.

La companyia de Cesc Gelabert
inaugurarà el Grec amb La munta-
nya al teu voltant, un espectacle amb
12 ballarins i 12 sardanistes que es
mouran al ritme de la Banda Muni-
cipal de Barcelona. Apareixeran al
festival altres noms habituals de
l’era Szwarcer com els directors Ori-
ol Broggi, Joan Ollé, Alfredo Sanzol,
Mario Gas, Marc Martínez, Àlex Ri-
gola i Carme Portacelli, alguns dels
quals faran temporada als teatres
privats de la ciutat.

‘La crème de la crème’
Però els noms propis que enllami-
nen el cartell del festival són els in-
ternacionals convidats. Aquest any
s’hi importarà la millor collita fran-
cesa: hi haurà el retorn a Barcelona
de Peter Brook amb la gran òpera te-
atralitzada, Une flûte enchantée; la
dansa circense de Philippe Decouflé
a Octopus; dos espectacles del nou
valor de la dramatúrgia francesa,
Joël Pommerat; I am the wind, el pri-
mer espectacle de Patrice Chéreau
amb actors anglesos; i la coproduc-
ció trilingüe de La tossuderia, de Ra-
fael Spregelburd, dirigida per Mar-
cial di Fonzo Bo i Elise Vigier. “Del
més prestigiós al més sofisticat”, re-
sumia Szwarcer.

Qui s’ha descartat ja del tot és el
director Wajdi Mowawad, que havia
de presentar la trilogia De les dones,
de Sòfocles, i que comptava, dalt de
l’escenari, amb el músic Bertrand
Cantat, l’assassí de Marie Trintig-
nant. La majoria de festivals inter-
nacionals l’han vetat.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Ahir era dia d’agraï-
ments mutus i bones paraules entre
el director del Festival Grec, Ricar-
do Szwarcer, i el delegat de Cultura
socialista, Jordi Martí, que deixaran
aviat els seus càrrecs. Tenien entre
mans un programa d’espectacles
prou granat per deixar el pavelló alt
i, malgrat que hi ha hagut retallades
–tant de l’Ajuntament com de la Ge-
neralitat–, el Grec se les ha empes-
cat per buscar nous companys de vi-
atge, que han permès tenir un pres-
supost gairebé igual que el de l’any
anterior, superant els 4 milions
d’euros.

Del 17 de juny al 31 de juliol el fes-
tival d’estiu de Barcelona programa-
rà 65 espectacles de teatre, música,
circ i dansa. La creació emergent i
els concerts a la plaça del Rei –que
solia ser el més interessant de l’apar-
tat musical, en general poc arriscat i
dispers– han estat les úniques víc-
times de la crisi. A canvi, les princi-
pals companyies de dansa catalanes
estrenaran al festival i també s’hi ha
obert camí tímidament l’art visual,
una aposta que Szwarcer veu facti-
ble d’investigar els propers anys, tot
i que assegura que no deixa cap llast
ni compromís al seu successor.

La dansa guanya pes en un festival que programa 65 espectacles

1. Continu, de la coreògrafa de Sasha Waltz, anirà al Mercat. SEBASTIAN BOLESCH 2. Desaparecer, de Bieito i amb
textos d’Allan Poe, serà al Romea. DAVID RUANO 3. I am the wind, dirigit per Patrice Chéreau, al Lliure. S. ANNAND

● Se’n va satisfet?
Sí, perquè cinc anys és el temps
necessari per mostrar un model,
i en faltarien dos o tres per conso-
lidar-lo. Però amb l’edició de
l’any passat i aquesta estic con-
tent. En temps de crisi, tenim un
programa atractiu.
● S’està proposant per seguir?
No. El meu cicle s’ha complert.
He implantat i desenvolupat un
model, amb èxit de públic, que és
difícil amb cinc anys. Crec que cal
renovar-se i que hi ha gent més
jove amb coses a dir.
● Per què mira a França enguany?
Volíem veure què feien els veïns:
a Londres, Itàlia i Alemanya no
calia perquè ja ho fa el Lliure, ens
quedava un any per anar als antí-
podes, al Japó, i tanquem amb
França. Ells aposten pel text i
una gran sofisticació.

“He implantat
un model, amb èxit
de públic”

3 preguntes a Ricardo Szwarcer
DIRECTOR DEL FESTIVAL GREC
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