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Populisme

CRÍT ICA DE TEATRE

T
ot i quemolt sovint allò que es diu no coincideix
amb allò que es pensa, sempre és bo de saber el
que, quan parlen en públic, diuen que pensen
les elits econòmiques amb poder d'influir sobre

els gestors polítics. La presentació en societat del think
tank Barcelona Global fa un parell de setmanes va resul-
tar, en aquest sentit, tremendament instructiva. Barcelona
Global es presenta com una plataforma ciutadana de pen-
sament i de creació d'estratègies orientades a l'acció. En la
roda de premsa van intervenir Joaquín Coello, president
de la comissió executiva de la plataforma, i Maria Reig,
que n'és fundadora. Coello va ser president del Port de
Barcelona i conseller delegat de Spanair. I ara presideix el
grup empresarial Applus+ (participatmajoritàriament per
l'empresa transnacional CarlyleGroup), segueix sent (a pe-
sar de molts) president del consell social de la UB i ha
estat nomenat membre de la comissió de savis per a la
transformació de la governança del sistema universitari
català. A més de formar part d'uns quants patronats i
consells socials i de ser descendent d'una família que treba-
lla en el sector de la banca des del segle XVII, Reig presi-
deix el Reig Capital Group, un dels principals grups econò-
mics d'Andorra.
El moment estel·lar de la roda de premsa es va produir

quan Maria Reig va fer saber que no podia reprimir una
profunda indignació davant la desigualtat i la injustícia so-
cials i que se sentia maltractada como a ciutadana per la
diferència de drets entre ciutadans. En concret, i segons
va dir, li indignava el fet que hi hagi persones que tenen
tots els drets garantits,mentre que n'hi ha d'altres que s'ar-
ruïnen i han de buscar-se la vida. El fantasma de la divisió
de la societat, que des de l'antiguitat tots els règims polí-
tics solen ocultar, quan s'autolegitimen, sota algun mite o

brandant un enemic ex-
terior, va ser conjurat.
Però l'empresària no es
referia, com els atene-
sos del passat, a la divi-
sió entre els pocs, que
quan manaven establi-
en oligarquies, i els
molts, que, quan po-
dien, miraven de fundar

democràcies, sinó a una divisió entre aquells, els funciona-
ris, que, per tenir certs drets garantits, serien privilegiats, i
la resta, els ciutadans a seques, un col·lectiu híbrid que, cal
suposar, que agrupa tant els beneficiaris com els perjudi-
cats de la precarització progressiva del mercat treball; dos
grups que, suposadament, a pesar de la diferència creixent
de riquesa entre ells, haurien de lluitar, colze amb colze,
perquè aquells que encara tenen reconeguts uns drets la-
borals que ara serien obsolets deixin de tenir-los. No hi ha
dubte que la postdemocràcia tindrà o ja té la seva pròpia
manera d'amagar la divisió que realment la constitueix.
En aquesta època de transició, en què la transformació de
la legislació del treball serà la gran protagonista, els funcio-
naris també tenen un paper a interpretar: el de víctimes
expiatòries.

Una escena del Henry V dels britànics Propeller

El tiempo todo entero

Autora i directora: Romina
Paula
Lloc i data: La Planeta. Girona.
Temporada Alta (3/XII/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Les dues ovacions més llargues
registrades aquesta tardor en el
festival Temporada Alta hauran
estat per als russos d’Oncle Và-
nia, que va dirigir Lev Dodin al
Municipal, i per a El tiempo todo
enterode l’autora i directora Ro-
mina Paula, que dissabte a la nit
va fer aixecar La Planeta, plena
a vessar. Vet aquí un dels desco-
briments més reconfortants de
l’oferta festivalera de Girona.
L’obra està inspirada en Figu-

retes de vidre, i hi intervenen
quatre personatges molt sem-
blants als que va imaginar Ten-
nessee Williams per al seu dra-
ma familiar: una mare, la seva fi-
lla, el seu fill i un amic del noi. I,
de la mateixa manera que en la
peça nord-americana, el centre
del conflicte està ocupat per la
noia: la Lauraminusvàlida i tími-
da que construeix les seves fanta-
sies consoladores col·leccionant
petites figures de vidre, és aquí

l’Antonia, tot un caràcter, que ha
fet de la seva solitud un mite tan
racional com pertorbador.
La novel·lista, dramaturga i di-

rectora Romina Paula (Buenos
Aires, 1979), que va començar a
cridar l’atenció del públic fa tan
sols cinc anys, és considerada
per alguns com una de les conti-
nuadores de Daniel Veronese.
L’observació serveix per al·ludir
a la qualitat de la seva feina, pe-
rò, al meu entendre, no resulta
gaire encertada si ens basem en
el que sabem sobreAlgo de ruido
hace (2006), la seva segona obra,
i el que vam veure a El tiempo
todo entero (2010); es distancia
sensiblement de les audaces i es-
trepitoses creacions del versio-
nador de Chejov. Romina Paula
demostra un domini exquisit de
la poètica dramàtica, no només
en l’ús de la paraula i els diàlegs.
El llenguatge subtil d’una expres-
sió facial o l’enorme eloqüència
que assoleixen els silencis, ben
col·locats a la partitura del relat,
són recursos que la directora uti-
litza magistralment, demostrant
que és qui millor coneix la fiso-
nomia interior dels personatges
que ha creat.
Acostada a l’escriptura i a les

indagacions que li facilita l’ordi-
nador, l’Antonia (Pilar Gamboa)

raona amb admirable serenitat
la seva opció de viure sempre
per a simateixa, sempre enclaus-
trada a casa, lliure de fer el que
més li plagui. Res a veure,
doncs, amb la patologia dels hiki-
komori japonesos, aïllats de la fa-
mília, malalts de televisió i de
tecnologia cibernètica. L’Anto-
nia discuteix plàcidament amb
l’Úrsula (Susana Pampín), la se-
va mare, una dona que ha aban-
donat l’antic autoritarisme i que
prova d’aprofitarmolt el seu cre-
puscle biològic. El Lorenzo (Es-
teban Bigliardi), el germà, ante-
posa la complicitat amb la seva
germana a acceptar les reprova-
cions maternes, i l’amic (Este-
ban Lamothe) serà el causant de
trencar el difícil equilibri quan,
convertit en objecte de desig de
la noia, aquesta hagi d’admetre
que la passió amorosa trenca el
seu compromís vital. Aquest fet
i una pintura deFridaKahlo, ico-
na del dolor femení suportat
amb exemplar enteresa, apor-
ten al desenllaç de la història
una malenconia tan tendrament
dramàtica com pacificadora.
Magnífic el text, esplèndida la
direcció,molt bona la interpreta-
ció de Bigliardi i Lamothe, i su-
perba la de les actrius PilarGam-
boa i Susana Pampín.c

Els funcionaris també
tenen un paper a
interpretar: el de
víctimes expiatòries

MANUEL HARLAN

JUSTO BARRANCO
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Enric V se’l mostra habitual-
ment “com un heroi victoriós,
d’una sola peça, de principi a
fi”, recorda l’actor britànic Du-
gald Bruce-Lockhart. No és es-
trany que el converteixin en
apoteosi del nacionalisme an-
glès: en un regnat breu de deu
anys va pacificar el país i va der-
rotar els francesos a la batalla
d’Azincourt, es va casar ambCa-
talina, la filla menor de Carles
VI, i el va forçar a reconèixer la
descendència que tingués amb

ella com a hereva del tron de
França. Just abans de complir
35 anys, va morir de disenteria
quan es trobava de nou a Fran-
ça. El mite s’acabava de crear.
Però Bruce-Lockhart, que dóna
vida a l’Enric V de Shakespeare
en la nova producció de la prodi-
giosa companyia britànica Pro-
peller, explica que tot va ser
més complicat per a aquell jove
tronera ascendit a monarca.
“Va ser un noi que es va haver
de convertir en home molt de
pressa, amb revessos, que es va
haver de sobreposar i aprendre
de la manera més dura”.

Així que elHenryV quemos-
tra avui i demà la companyia
d’Edward Hall al Teatre Mu-
nicipal deGirona no aborda no-
més la part heroica, com fan
moltes pel·lícules i obres de tea-
tre, que deixen de banda una
part de l’obra de Shakespeare.
Els Propeller dibuixen “un he-
roi agredolç”, que se sent “alleu-
jat al final de la batalla”. “Un lí-
der fantàstic”, assumeix l’ac-
tor, “però amb fantasmes”. Per
començar, que el seu pare va
usurpar la corona d’Anglaterra
i se sent il·legítim. En aquest
sentit, quan lluita a França cer-
ca provar-se a si mateix i a Déu
la seva vàlua. “Si guanya, per a
ell significa que a ulls deDéu és
el veritable rei d’Anglaterra”.
A més, l’actor subratlla el

doble joc de l’obra de Shakes-
peare: hi ha un cor que canta
les excel·lències d’Enric, “l’es-
trella d’Anglaterra”, però im-
mediatament i a propòsit
mostra una realitat “gens bri-
llant”, amb la vulnerabilitat del
rei o l’ordre de massacrar els
soldats francesos presoners. Ai-
xò sí, la posada en escena s’am-
bienta en una guerra del segle
XXI en què uns soldats cansats
de la jornada comencen a
explicar la història d’Enric V
per infondre’s ànim. Al cap i a
la fi l’obra és intemporal: “Ex-
plica que el lideratge, la lleial-
tat i l’honor comporten un
preu a escala humana, i cal sa-
ber quin és”.c
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Josep Maria Ruiz Simon ElsPropellerdestapen
els fantasmesde ‘HenryV’
Els britànics mostren a Girona l’heroi vulnerable


