
27ara DIMECRES, 9 DE NOVEMBRE DEL 2011 cultura
TEATRE

Addiccions i ironia a
‘Els jugadors’ de Pau Miró

El festival Temporada Alta acolli-
rà aquest cap de setmana Els juga-
dors, de Pau Miró, amb Andreu Be-
nito, Jordi Boixaderas, Jordi
Bosch i Boris Ruiz. El 19 d’abril ar-
ribarà al Lliure de Gràcia.

ERICA ASPAS

BARCELONA. La sort, personificada
en els responsables del Teatre Lliu-
re de Gràcia i El Canal (Centre
d’Arts Escèniques de Salt/Girona),
han donat al dramaturg català Pau
Miró una bona mà. En concret, qua-
tre asos com els actors Andreu Be-
nito, Jordi Boixaderas, Jordi Bosch
i Boris Ruiz, protagonistes d’Els ju-
gadors, obra que es representarà
aquest cap de setmana al Teatre de
Salt dins del festival Temporada Al-
ta i que es presentarà al Teatre Lliu-
re de Gràcia del 19 d’abril al 20 de
maig de l’any vinent. És l’última
partida traçada per Miró des de la
trilogia Búfals, Lleons i Girafes
(2009) i la direccó de Pluja constant
(2010).

Una història petita
Escrita pel dramaturg a les instal·la-
cions del mateix Teatre Lliure –on
li van habilitar un camerino com a
estudi, cosa que va propiciar la im-
plicació de tot l’equip–, l’autor defi-
neix Els jugadors com “una història
de personatges, senzilla i que apos-
ta pels petits detalls” i en què, se-
gons Jordi Bosch, és més important
el que els personatges “no diuen que
el que diuen”. Sense moralitat ni ju-
dicis, Miró ofereix pinzellades de la
situació actual, en què la crisi i la in-
estabilitat econòmica han canviat
els valors de la societat: “Es margi-
nen les persones velles i se centren
les forces en els joves”, va afirmar.
Aquestes dues idees, l’edat i la rela-

ció nefasta, gairebé virulenta, que
tenen els protagonistes amb la gent
jove, són les que van inspirar el text.

Els quatre jugadors de la seva
obra –un barber, un enterramorts,
un actor i un professor de matemà-
tiques– són homes a la cinquante-
na, desarrelats, que no encaixen
dins els paràmetres actuals, amb un
futur incert, un present descoratja-
dor i amb un passat que no va ser
millor. La partida habitual a casa
del professor de matemàtiques, in-
terpretat per Andreu Benito, és
l’espai on comparteixen les seves
insatisfaccions i misèries personals
i on troben ajuda. Aquesta desespe-
ració els fa prendre una decisió que
els portarà cap a un final massa ar-
riscat, però que està a l’altura del
que són: jugadors.

Divertit i respectuós
Miró ha volgut potenciar la ironia i
la simplicitat del text i la força dels
intèrprets, “sense els quals l’obra no
caminaria”, segons va confessar, i
en què la figura del director no ha
tingut gaire pes. El clímax final –que
Miró va revelar als periodistes du-
rant la presentació, però que pre-
servarem del públic potencial– va
ser la part més complicada pels ac-
tors, segons va explicar Jordi Boixa-
deras. “Hem hagut d’entendre el cli-
ma d’en Pau, el seu món, i tal com
pensa transmetre-ho al públic”.

Els jugadors és com un conte (els
protagonistes s’anomenen per la
professió, no pel seu nom) que du-
ra poc més d’una hora, que succe-
eix sempre a la cuina d’una casa i
que està protagonitzat per quatre
personatges addictes (al sexe, a les
substàncies, al joc i als maltracta-
ments) que Miró ha sabut tractar
amb respecte i sense les pretensions
de les obres de crítica política.e

Jordi Boixaderas i Jordi Bosch van acompanyar Pau Miró durant la
presentació d’Els jugadors al Teatre Lliure de Gràcia. PERE VIRGILI

El dramaturg dirigeix un pòquer d’actors
de luxe en una personal crítica social

El CoNCA es fa
l’harakiri
per eludir

l’ajusticiament

SANTI FONDEVILA

Deu dels onze mem-
bres del plenari del
Consell de la Cultura
i de les Arts (CoNCA)
es fan l’harakiri i el

conseller del ram, Ferran Masca-
rell, se’n fa creus i els retreu no
haver esperat l’execució suma-
ríssima prevista per ell mateix a
la llei llei d’agilitat i reestructura-
ció administrativa, que sembla
que es discutirà d’aquí un mes al
Parlament. I és que una vegada
aprovada la llei, en què es preveu
la reducció del plenari a cinc o set
membres, o bé dimitien tots per-
què n’escollissin uns altres o bé
és jugaven als xinos qui es queda-
va en un CoNCA rebaixat. El
CoNCA, òrgan col·lectiu però
format per individus, no ha dimi-
tit en ple. Hi ha un membre, la vi-
cepresidenta primera, Pilar Par-
cerisas, que considera la decisió
de la resta precipitada. Ella es
queda, convençuda que són els
altres els que estan equivocats.

Ferran Mascarell no ha vist
mai amb bons ulls com funciona-
va el CoNCA des de la seva funda-
ció parlamentària fa tres anys.
Digui el que digui ara, el seu pro-
jecte passa per desposseir-lo de
capacitat executiva tot respec-
tant-li l’activitat assessora i con-
sultiva. I ara se sorprèn, almenys
públicament, que aquells que es-
taven condemnats prefereixin
marxar per pròpia iniciativa. Els
sona allò de negar l’evidència?

La dimissió, que ahir mateix el
Parlament va acceptar amb un
reflex increïble, no generarà cap
aldarull al carrer i és un capítol
més de la tragicomèdia d’un or-
ganisme aparentment desitjat
per tots els sectors professionals,
que li van donar suport fins a la
tramitació parlamentària, sacse-
jat al cap de poc de constituir-se
per la dimissió del primer presi-
dent, Xavier Bru de Sala, per des-
acords interns, i qüestionat a l’ar-
ribada del preclar Mascarell a la
conselleria de Cultura. Mala pe-
ça al teler.

El CoNCA va néixer per des-
lliurar de sospita els ajuts de l’ad-
ministració a la cultura tot cer-
cant un model desvinculat dels
amiguismes o suports polítics.
N’hi ha que pensen que la cultu-
ra només interessa políticament
per la seva rendibilitat immedi-
ata o com a aparador d’excel·lèn-
cia –la màxima expressió en són
les llotges institucionals al Li-
ceu–. Els sona allò que s’ha de
canviar tot perquè res no canviï?

El traspunt
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Ajuntament
Cap dels
membres
del Consell
de Cultura
està a sou de
l’administració

El consistori barceloní
no renunciarà al seu
Consell de Cultura

El regidor de Cultura, Jaume Ciu-
rana, al contrari del seu homòleg a
la Generalitat de Catalunya, no té
cap intenció de desmantellar el
Consell de Cultura de Barcelona.
L’organisme del consistori barce-
loní pot respirar tranquil.

Un dels seus avantatges és que
no ha rebut tantes pressions. El vi-
cepresident del Consell de Cultura
barceloní, Antonio Monegal, asse-
gura: “Nosaltres, a diferència del
CoNCA, no som un organisme au-
tònom ni tenim un pressupost pro-
pi”. Entre els 50 membres del con-
sell hi ha representants del sector
cultural, polítics i independents
“de reconeguda vàlua”, diu Mone-
gal. Set dels seus membres formen
part d’una comissió executiva que
pot prescriure en matèria de sub-
vencions –qui té l’última paraula
és l’alcalde–, i proposar les bases i
el jurat dels concursos públics per
decidir els directors dels equipa-
ments culturals. Una altra gran di-
ferència respecte al CoNCA és que
els que formen part del Consell de
Cultura són “ciutadans indepen-
dents que participen en l’adminis-
tració, però no la substitueixen”,
explica Monegal. “Cap de nosaltres
està a sou de l’administració, co-
brem dietes”. Sigui quin sigui el
càrrec, els membres del consell
executiu cobren 200 euros nets per
assistir a cadascuna de les onze re-
unions que es fan a l’any.


