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Bandapunk

S
i ara fundés un banda punk –cosa força im-
probable– la batejaria ElsMercats. De vega-
des el nom és el més difícil de trobar. Però
avui no se me n’acut cap de millor per a un

grup que es comportés com una colla de hooligans
disposats a triturar la societat. Els misteriosos mer-
cats s’estan convertint en nou paradigma del mal.
Ni zombis, ni tirans, ni psicòpates megalòmans que
volen dominar el món. Els dolents són ara els mer-
cats. Els humoristes els representen com un híbrid
de plutòcrata, tocat amb el reglamentari barret de
copa, i tauró de gola terrorífica. Ni dracs, ni hidres,
ni ocells-serp: els símbols de lamonstruosa fúria ce-
ga que ens condueix al caos són els mercats.
Tot drac té el seu sant Jordi. Però el drac policè-

fal i voraç dels mercats es cruspeix el seu. Entre les
seves grapes imploren clemència primes de risc,
bons del Tresor i altres interessos nacionals. En va.
Vol la tradició que la bèstia més temuda sigui desa-
fiada i vençuda per un jove de neta espasa. I allà van
els tecnòcrates, disposats a redreçar el rumb de paï-
sos sense nord. Però els mercats ni s’immuten. Con-
tinuen bufetejant les dades econòmiques, comKing
Kong els biplans. Commés donzelles –llegeixi’s es-
talvis– devora el monstre, més vocacions heroiques
es desperten. Dimarts va dir Rajoy que ell “trenca-
ria la situació de la primade risc”. Els sospirs d’alleu-
jament es van sentir en cancelleries del món sencer.
També els d’incredulitat. Perquè no és fàcil elimi-
nar una cosa que no sabem gaire bé què és, ni què
pretén; no es fàcil vèncer sol un rival global que de-
mana una resposta coordinada i supranacional.
Tot esperant aquesta resposta, convé informar-se.

Jo vaig comen-
çar a fer-ho lle-
gint Com sobre-
viure amb 36.000
dòlars a l’any, un
divertit article
de Scott Fitzge-
rald (Gallo Nero,
2011). És sabut
que el talent lite-

rari de Scott Fitzgeral era gloriós. I, també, que feia
anar els diners sense mirar-s’hi gaire. El 1923, en re-
visar els comptes de l’any, va haver d’admetre que
no sabia en què s’havia gastat un terç dels seus di-
ners (12.000 dòlars). La seva esposa Zelda, sempre
racional, va atribuir la despesa als fantasmes...
Potser no va ser bona idea començar pel final, per

Scott Fitzgerald. Així que me’n vaig anar a l’origen
de l’actual crisi i vaig posar-me a llegir Age of greed
–L’era de la cobdícia–, de Jeff Madrick (Knopf,
2011). Aquest llibre reuneix retrats d’economistes,
executius, polítics i financers –de Milton Friedman
a Richard Fuld, de Ronald Reagan a Michael Mil-
ken– que van encadenar esforços per desregular
l’economia i deslliurar-la de la tutela del poder de-
mocràtic; que van impulsar l’especulació sobre el
deute (més que sobre innovació o tecnologia); i que,
portats per unes ganes de fer diners il·limitades, van
perfilar els mercats que avui patim.
Jo no formaré un grup punk. Però ara que ja tinc

el nom, l’hi ofereixo en safata a aquests cavallers i
als seus hereus. Quina superbanda formarien!

Una escena del San Jerónimo d’Angélica Liddell, que es presenta a la Factoria Coma-Cros de Salt

JUSTO BARRANCO

Barcelona

D
esprés de veure-la a
c o m e n ç a m e n t s
d’any al Teatre Lliu-
re aLa casa de la fuer-
za, una obra d’ex-

tremdolor i bellesa en la qualAngé-
lica Liddell (Figueres, 1966) oferia
literalment la seva sang en escena,
no és estrany que en la seva nova
creació, la que aquesta nit arriba al
festival Temporada Alta, San
Jerónimo, l’actriu, escriptora i artis-
ta hagi decidit explorar estratègies
de supervivència davant el dolor.
Estratègies que passen, en el seu
cas, pel retir del soroll mundanal,
per l’aïllament. Per, assenyala, “aï-
llar-se de la barbàrie de l’entusias-
me, de l’optimisme, de la felicitat
obligatòria, aïllar-se del que és hu-
mà perquè et manca el sentiment
de pertinença”. Un aïllament que
escenificarà aquesta nit a la Facto-
ria Coma-Cros de Salt –la nova seu
d’El Canal, el centri d’Arts Escèni-
ques de Salt/Girona– amb l’ajuda
d’un violinista i, també, d’un artista
malalt d’esquizofrènia, VicenteRu-
bio, que serà qui l’ajudarà a mante-
nir el seny: a tancar-se.
Tot va començar quan el Fes-

twochendeViena –Liddell ha acon-
seguit una enorme projecció inter-
nacional: l’any passat va arrasar al
festival d’Avinyó– li va demanar un
espectacle sobre el concepte d’es-
tratègies de supervivència. “No
vaig trigar gaire a trobar la respos-
ta: l’aïllament. Potser és una conse-
qüència d’una forma extrema de re-
alisme, d’una presa brutal de cons-
ciència”, explica la creadora, que
amb la mateixa lucidesa descarna-

da que presenten les seves pun-
xants frases a l’escenari, defineix el
teatre que realitza com “un mari-
datge entre un problema clínic i
una voluntat estètica”.
Però, què té a veure sant Jeroni

amb tot això? Doncs que sant
Jeroni protegeix, és un exemple de
pietat. “Alleuja el lleó que pateix, li
treu una espina que té clavada a la
pota. Jo treballo des de la perspecti-

va del lleó, de qui busca alleuja-
ment. M’agradaria conèixer la
pau”. Al principi Liddell va pensar
a treballar amb un lleó real, des-
prés es va adonar que ella mateixa
era una lleona ferida. I pensant que
a la societat actual només un boig li
trauria l’espina al lleó ferit, va deci-
dir treballar amb Vicente Rubio:
“La idea que algú queha estat inter-
nat en un hospital psiquiàtric pu-
gui tancar a un assenyat m’obliga a
observar la meva pròpia malaltia.
Sentia que m’havia de tancar un
boig, això em donava llibertat, pot-
ser lucidesa”.
A més, també havia pensat en

una frase deWittgenstein: “Només
un homemolt infeliç té dret a com-
prendre un altre home molt in-
feliç”, encara que de tota manera,
diu, “és impossible fer-se compren-
dre, és impossible, el llenguatge és
insuficient, frustrant”. Per això,
conclou, “podria fermil San Jeróni-
mos i no ser capaç de fer-me enten-
dre. Almenys, tinc aquesta sensa-
ció, per això repeteixo el mateix
mil vegades. Perquè tinc la sensa-
ció que no sé explicar el que sento,
el que penso... Només la pietat pot
socórrer el llenguatge. I l’aïllament
és dur, però et protegeix. Me n’he
cansat”.c
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“Sant Jeroni alleuja
el lleó que pateix;
jo treballo des de la
perspectiva del lleó,
voldria conèixer la pau”

Friedman, Reagan,
Milken i altres farien
un gran grup punk,
de nom Els Mercats
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Angélica Liddell representa avui a Salt per primer cop a Espanya ‘San
Jerónimo’, obra sobre l’aïllament com a estratègia de supervivència
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