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El no article sobre drets d’autor
OPINIÓ✒Tinc un no article sobre drets

d’autor, que de tant canviar d’orienta-
ció no acaba de creuar l’espai entre el
crani i el teclat. L’assumpte m’afecta de
tantes maneres que el meu cap fa més
voltes que el de la nena de L’exorcista.
Sóc sòcia de la SGAE (je m’accuse), au-
tora de llibres i guions de ficció, usuària
d’internet, clienta de videoclub, de pla-
taforma de televisió de pagament i de
cinema, compradora de DVDs, descar-
regadora de sèries i contribuent econò-
mica del cànon digital.

Per arribar a escriure el no article lle-
geixo, escolto, miro de tot i tothom i ar-

ribo a una conclusió: tenen molta barra.
Podrien obrir una cadena de forns de pa
a la Xina i encara no hi hauria prou bar-
res per visualitzar la mà de barres que
tenen. Tenen barra els que propugnen
la cultura lliure però paguen sense pro-
blemes la connexió a internet i no assal-
ten l’FNAC al crit de cultura per a tot-
hom. Té barra la SGAE quan gestiona
com gestiona en perjudici dels propis
socis i forçant la màquina com la força.
Té barra el que en nom de la llibertat di-
gital només vol estalviar-se de pagar
drets d’autor. Té barra qui va implantar el
cànon digital i la SGAE, que tant el de-

fensa, sense discriminar els usos que es
fan dels aparells o els suports gravats.
Té barra qui voldria cremar la SGAE con-
fonent l’entitat i el seu objectiu funda-
cional amb una junta i uns estatuts con-
crets. Té barra qui vol tancar webs sen-
se garantia judicial. Té barra qui es be-
neficia econòmicament d’una feina que
no és seva. Té barra qui només cau en el
victimisme i l’immobilisme i no li dóna la
gana d’oferir el que la gent pagaria gus-
tosament. Té barra qui afirma que la pi-
rateria no afecta econòmicament. Té
barra el productor que es queixa de la
pirateria i nega a l’autor el dret d’obte-

nir un benefici per les vendes de DVD o
les descàrregues digitals legals, o que
es queda un tant per cent dels drets
d’autor. Té barra qui s’oblida que els gui-
onistes i autors literaris no podem su-
plir ingressos amb concerts, cosa que
tampoc aconsello perquè cantem fatal
i els vestits de cuir i lluentors ens que-
den com el cul. I té barra qui no vol ad-
metre, com deia Ferran Sáez dijous a
l‘ARA, que Bach componia per diners i
que tot aquest debat té més a veure
amb la consideració o desconsideració
cap a l’autor que amb la digitalització.
Ah, jo també tinc molta barra.
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La SGAE i els
consumidors

tenen junts més
barra que una

cadena de
forns a la Xina
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Amb això del teatre, Josep
Maria Pou és gat vell. I
savi. Se les sap totes. No
és gens estrany, doncs,
que recuperi ara Truca

un inspector (1945), l’obra més re-
presentada (encara que no pas en-
tre nosaltres) del britànic J.B. Pri-
estley. Lloar les conegudes virtuts
d’aquest text és banal, així que el
repte era aconseguir la credibilitat i
afinar el ritme d’aquesta obra apa-
rentment detectivesca i a la fi un
compte moral i moralitzador.

Pou, com a director i com a pro-
tagonista, ho aconsegueix seguint la
línia d’altres creacions seves com la
del professor d’Els nois d’història,
d’Alan Bennett, que ell mateix va
presentar al Teatre Goya fa tres
anys. Pou és l’inspector que ha d’es-
brinar si els senyors Birling, grans
empresaris del Londres de principis
del segle XX, tenen alguna cosa a
veure amb el suïcidi d’una pobra no-
ia. I aquí es manifesta el Pou que sap
mirar els contrincants inquisitori-
alment quan escau i que va exposant
una idea del que ha passat i per què
ha passat amb domini de la situació.
És el Pou que manega el temps i la
intriga repartint joc amb les seves
observacions.

En un espai escènic de gran rea-
lisme (a la finestra del fons veiem
com plou, un detall prescindible,
però del qual el director no ha vol-

TEATRE

‘Truca un inspector’
o la culpa moral
del capitalisme

gut prescindir), l’inspector Goole
s’enfronta als membres de la famí-
lia Birling amb la intenció de posar
en crisi una manera de veure el món
i d’entendre la societat.

“Però que hi tinc a veure amb
aquesta noia?”, pregunta un satisfet
i animat senyor Birling, que celebra
amb la família el prometatge de la
seva filla Sheila. I resulta que sí, en-
cara que hagin passat dos anys des
que la va acomiadar de l’empresa
per reivindicar un augment de sou
de 23 a 25 xílings. L’efecte papallo-
na. Desemmascarat el primer i esta-
blerta la culpa moral, l’inspector
prosseguirà amb la resta de mem-
bres de la família fins a un final sor-
prenent que introdueix un tema
fins aleshores aliè a l’obra, el pas del
temps. I és que Priestley va ser un
escriptor compromès amb el seu
temps i amb la societat, però tam-
bé un home curiós molt influït per
l’obra de l’enginyer aeronàutic i
també escriptor John William Dun-
ne. D’aquí ve la seva preocupació so-
bre la idea de temps.

El pensament socialista
Sense arribar a l’extrem d’El temps
i els Conway, obra de la qual podem
recordar la magnífica posada en es-
cena que va fer Mario Gas fa un gra-
pat d’anys, a Truca un inspector hi
ha un joc amb el temps que, a la fi,
marca totalment el text. L’autor es
treu de la butxaca un últim gir. Una
trucada avisa de l’arribada de l’ins-
pector per esbrinar detalls sobre la
mort d’una noia. I aleshores, qui era
aquell que hem vist abans? Hem vist
el que passarà? La juguesca rubrica
un text que, no obstant, posa l’ac-
cent sobre la relació entre les clas-
ses socials. Darrere el pensament de

l’inspector Goole s’amaga sens dub-
te el de l’autor, i aquest és de caràc-
ter socialista. Un socialisme dels
anys 40 i amb un discurs laborista
que es nodreix de la idea d’una so-
cietat per sobre de l’individualisme
capitalista guiat per l’afany de lucre
i l’enriquiment indefinit. Goole
oposat a l’industrial senyor Birling
(Carles Canut en un paper ideal per
a ell), per a qui tot és font de diners.

Així es defineix: “Aquesta és una de
las nits més felices de la meva vida...
Ets exactament el gendre que sem-
pre he volgut. El teu pare i jo som ri-
vals amistosos en els negocis des de
fa algun temps, però ara estarem
junts, i potser podrem contemplar
un futur on en lloc de competir, tre-
ballem junts… per aconseguir cos-
tos més petits i preus mes alts”. Res
més a dir. Ovació.e

Josep Maria Pou és l’inspector que investiga el passat d’Arthur i Sybil Birling (Carles
Canut i Victòria Pagès) i denuncia la misèria moral de la burgesia britànica. DAVID RUANO

Josep Maria Pou dirigeix i protagonitza
al Teatre Goya l’obra de J.B. Priestley

Socialista
L’obra de
J.B. Priestley
es va estrenar
l’any 1945
a la Unió
Soviètica

Anàlisi


