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ART I COMPROMÍS Pel·lícules com Wall Street, documentals com Inside Job i obres de teatre com La mort d’un viatjant han radiografiat els
efectes perniciosos de les crisis creades pel capitalisme. L’actual estat de fallida econòmica ha portat a cines i teatres diversos títols que se sumen
a d’altres que, en les últimes dècades, han fet d’altaveu per delatar les injustícies causades per l’enriquiment dels uns i la pobresa dels altres
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La crisi, sota la lupa del cinema i el teatre
Les pantalles i els escenaris han tractat al llarg del darrer segle les crisis econòmiques i les seves conseqüències

socials i morals amb pel·líques i obres que han denunciat les perversions generades pel capitalisme salvatge i inhumà


quests darrers dies,
dos fets radicalment
diferents ens podien
servir per compren-

dre la complexa i intensa situació
econòmica internacional. El pri-
mer va ser l’anunci de les baixes
xifres que recuperaran els credi-
tors de Lehman Brothers, la com-
panyia de serveis financers –que
retrata amb tant encert una pel·lí-
cula recent, Margin call– que ga-
irebé va enfonsar l’economia
nord-americana. El segon era la
curiosa i furibunda denúncia de
certs mitjans de comunicació que
acusaven la nova pel·lícula de
Los Teleñecos –que arribarà aquí
el mes de febrer– de ser contrària
al capitalisme i d’orquestrar una
campanya per inculcar idees co-
munistes en els nens. Quelcom
força ridícul, però que indica el
nerviosisme del moment i la re-
lació mantinguda per la ficció
amb el sistema econòmic impe-
rant. Cinema i teatre han denun-
ciat l’avarícia pels diners i la pos-
sibilitat d’una crisi moral i eco-
nòmica des de múltiples punts de
vista. 

«Las uvas de la ira»
(1940), de John Ford. Un

clàssic del cinema que adapta la
novel·la homònima de John
Steinbeck i el seu retrat de la Gran
Depressió als Estats Units. La de-
vastació viscuda pel país durant
la dècada dels trenta és mostra-
da com una apologia a la solida-
ritat enmig de la fam i la pobresa.

Ford va guanyar l’Oscar al millor
director i Henry Fonda va exhibir
una de les seves millors interpre-
tacions.

«Wall  Street» (1987), d’O-
liver Stone. Ara potser sem-

bla senzill denunciar l’avarícia
sense límit que impera al barri de
Wall Street, però l’any 1987 Mario
Conde era un ídol al nostre país.
Stone va oferir un retrat clar i con-
tundent i va donar visibilitat a
una alarma que sembla que en-
cara ressoni en els indignats que
es manifesten a les portes dels
seus edificis.

«Zeitgeist» (2007), de Pe-
ter Joseph. Per a molts és

una raresa de dubtosa procedèn-
cia i per a d’altres un document
revelador. Aquest treball, que no-
més es pot veure per Internet
(zeitgeistmovie.com), és tot un fe-
nomen de masses que s’atreveix
a posar en dubte les arrels de la
nostra societat, des de l’origen de
la fe cristiana fins a les estratègies

dels bancs per acaparar el poder
mundial.

«Inside Job» (2010), de
Charles Ferguson. L’Oscar al

millor documental ha cobert de
prestigi un treball que omple de
ràbia tot aquell que el veu. La crò-
nica de l’actual crisi està carrega-
da amb tantes contradiccions
sagnants que esdevé un relat in-
tensíssim. Altres documentals re-
cents que destaquen sobre el
tema són Vamos a hacer dinero,
The shock doctrine i Enron: the
smartest guys in the town.

«Margin call» (2011), de J.
C. Chandor. Un impressio-

nant repartiment (Spacey, Irons,
Tucci, Quinto, Moore...) es posa al
servei del relat de les hores prèvies
a la caiguda de Lehman Brothers.
El film encara es pot trobar en al-
gunes cartelleres i ha fet popular
l’únic mètode segur que es dóna
per assolir l’èxit econòmic: «o ets
el primer, o ets més llest... o men-
teixes».

«L’avar» (1668), de Moliè-
re. Partint de la Comèdia de

l’olla, de Plaute, el més important
dels dramaturgs francesos va
crear un personatge inoblidable
en la figura d’un ancià obsessio-
nat pels diners. Harpagon fa viu-
re en la precarietat la seva famí-
lia a causa de l’estima desmesu-
rada per la seva fortuna, mentre
actua sense escrúpols per perpe-
tuar-la. L’any 1995, Sergi Belbel en
va dirigir una versió que va pas-
sar pel Festival Grec i el teatre Tí-
voli.

«El senyor Puntila i el seu
criat Matti» (1940), de Ber-

told Brecht. El creador del teatre
èpic té moltes obres crítiques
amb els horrors moderns, i una de
ben característica és aquesta co-
mèdia protagonitzada per un mi-
lionari que quan està borratxo és
una persona generosa i com-
prensiva, però que quan està so-

bri resulta un pocavergonya.
Brecht va escollir-la per inaugu-
rar la seva companyia-teatre, el
mític Berliner Ensemble, en el seu
retorn després de la Segona Gu-
erra Mundial.     

«Mort d’un viatjant»
(1949), d’Arthur Miller. Un

text clau per entendre el teatre
nord-americà del segle passat,
així com la sonora caiguda del
somni capitalista. Willy Loman
s’anirà allunyant de la realitat
progressivament a mesura que
vagi descobrint la manca de sen-
tit d’una vida carregada d’esforços
inútils. Mario Gas en va dirigir una
versió programada recentment
al Teatre Lliure i que va protago-
nitzar Jordi Boixaderas.

«Glengarry Glen Ross»
(1984), de David Mamet.

Hereu de Miller, però també de
Beckett i Pinter, David Mamet va
confeccionar la seva obra més
emblemàtica relatant les tristes vi-
des d’una colla de comerciants
obsessionats per mentir i aixafar-
se els plans a canvi de misèria. Al
Pacino en va protagonitzar una in-
teressant adaptació al cinema i a
Barcelona Alex Rigola va dirigir-
la enmig d’un metafòric desert de
cactus.

«Mein Kapital» (2011), de
diversos autors. No cal anar

gaire enrere en el temps per tro-
bar teatre amb consciència social.
Enguany, un nombrós grup d’au-
tors locals va enllestir aquesta
obra que parteix d’El capital de
Karl Marx per denunciar les mal-
dats de la societat capitalista. Una
coproducció entre diverses sa-
les estatals que ara fa gira després
de passar pel barceloní teatre
Tantarantana.   
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Jordi Boixaderas va interpretar el
Willy Loman de «Mort d’un
viatjant» ROS RIBAS/TEATRE LLIURE


