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Threat of violence by Muslim
groups stifled free speech today. In
a true democracy all get to speak,
not just the ones making threats.

...vos animau a ballar amb
noltros? proper divendres concert
a Mataró.

HISTORICO Fernando Trueba,
nominado al Oscar a mejor película
de animación-Televisión.

Ignasi Guardans exdirector de l’ICAA

#oscar Muy contento de verdad por
las nominaciones de Chico y Rita
y la del trabajo de ese tipo enorme
que es Alberto Iglesias.

#tuitsdecultura Salman Rushdie Escriptor
@SalmanRushdie

Antònia Font Grup musical

els rics. Tot el que teníem era el
millor d’Europa, però, compa-
rats, els nostres pressupostos de
Cultura continuaven sentmisera-
bles. He treballat al TNC, al Li-
ceu... No he vist llençar-hi res. Ni
quan se suposa que érem rics,
perquè no ho érem: l’òpera de
Tolosa de Llenguadoc, no la de
París, témés diners que el Liceu.

I què es fa ara?
Solucions d’emergència perquè
no es col·lapsi el teatre, com el
país. Es tallen espectacles i la
temporadapròxima en lloc de de-
dicar 300 hores preparant-la en
dedicarem 3.000. Perquè no és
només el Lliure, tot el món tea-
tral està malament. La nova si-
tuació ens demana una capa-
citat més ràpida de resposta. En
teatre, els més savis són els an-
glesos, que no anuncien tempo-
rada sinó els tres mesos vinents.

Cauran més obres la tempo-
rada que ve?
És possible que calgui reduir. No
sé si cal fer repartiments més pe-
tits, exhibicions més llargues
dels espectacles... Però, de quins
espectacles? Necessitem dades,
perquè el públic està caient. S’es-
tà notant, perquè 5,5 milions
d’aturats no poden no notar-se.

Es pot fer més o el mateix
amb menys?
Ni tan sols el mateix.c

BARCELONA Redacció

L
a crisi ha tocat de ple
el Lliure i l’obliga a eli-
minar espectacles. I
hoha fet just en elmo-

ment en què estrenarà una
obra que no es pot qualificar
amb un adjectiu menys exage-
rat que el de profètic sobre el
món i la crisi actual: Quitt. Els
irresponsables estan en vies d’ex-
tinció, una peça escrita per
l’austríac Peter Handke el
1974. Una peça escrita abans de
la reaganomics, de l’imparable
ascens de la Xina i l’Àsia als
mercatsmundials i de l’existèn-
cia d’ordinadors que sense ne-
cessitat de cap ésser humà i en
tot just un mil·lisegon decidei-
xen comprar o vendre milions
d’accions d’acord amb les puja-
des i baixades de la borsa, tot
accentuant-les encara més. I
tanmateix, encara que sembli
impossible, tot això ja està a
Quitt, una no gens amable, ne-
gra i fascinant dissecció del ca-
pitalisme que romandrà des de
demà fins al 26 de febrer al Lliu-
re de Montjuïc i que del 7 de
març a l’1 d’abril pujarà a l’esce-
nari del Centro Dramático Na-
cional deMadrid, que la copro-
dueix.
L’elenc de l’obra, dirigida pel

mateixLluís Pasqual, és impres-
sionant, i només és possible –i
ara com ara– en teatres públics:

Jordi Boixaderas, AndreuBeni-
to, Lluís Marco, Marta Marco,
Boris Ruiz, Míriam Iscla, Jordi
Bosch i, sens dubte, Eduard Fer-
nández, que encarna el protago-
nista Hermann Quitt, cap d’un
conglomerat d’empreses que re-
uneix altres grans empresaris
per formar un hòlding, domi-
nar tots els mercats i eliminar
els competidors. Sens dubte,
immediatament pensen a deslo-
calitzar la producció a l’Àsia,
“famosa per les seves manufac-
tures”.
Això sí, el personatge encar-

nat per Fernández es converti-
rà, diu Pasqual, “en una bèstia
desenfrenada que portarà a
una espiral de destrucció de tot-
hom i de si mateix”. Es tracta
d’“Un gran poema sobre la fo-
llia del capitalisme”, remata el
director, però afegeix que tam-
bé sobre la finalitat d’aquell tea-
tre en el qual els personatges re-
presentaven d’alguna manera
el públic i l’entrada en canvi en
una època de nihilisme total en
què ningú no creu en res.c

@Antonia_Font
Pedro Pérez President de la FAPAE
@pperezf@iguardans

Ah, el ‘Batavia’!

PEDRO MADUEÑO

OBRA NEGRA I INCÒMODA

“‘Quitt’ és un gran
poema teatral sobre la
follia del capitalisme”,
afirma Pasqual

E
l mar renta tots els crims dels
homes”. Amb aquest vers d’Ifigènia
a Tàuride al cap, l’inclassificable
Simon Leys ha tornat a desplegar

els seus sorprenents dots narratius per rega-
lar-nos un llibret magistral i inoblidable, ca-
paç d’estar durant molt de temps en la ima-
ginació dels lectors que s’apropin a ell: Los
náufragos del ‘Batavia’. Anatomía de una ma-
sacre (Acantilado).
Estranya que, entre les referències que ara

s’han convocat, arran del naufragi del Costa
Concordia, només s’hagi convocat el con-
trapunt del Titanic. El Batavia va ser un
vaixell gegantí per a la seva època i, a més,
l’orgull de la Companyia Holandesa de les
ÍndiesOrientals, aleshores lamés poderosa or-
ganització comercial del món. Un vaixell que
havia d’arribar a Java després d’una travessia
de quinzemilmillesmarines durant nomenys
de vuit mesos.
El Batavia va protagonitzar un naufragi

mític, ja que es va enfonsar en una nit de juny
de 1629, prop de la costa australiana, després
de xocar amb un escull. Leys reconstrueix
l’aventura de la seva tripulació, de la qual
només va sobreviure una part. Refugiats a qua-
tre illots, aviat van caure sota les grapes del
terror imposat per un psicòpata, “un criminal
superiorment dotat”, responsable d’unes atro-
citats aberrants la lectura de les quals esgarri-
fa encara avui.
Era l’època en què ambprou feines es dispo-

sava de mitjans per orientar-se en el mar, i en
què el patró no era encara un capità en el sen-
tit modern, ja que la seva rudimentària educa-
ció només podia ser suplerta amb l’experièn-
cia i el caràcter.
A part d’una fallida rebel·lió a bord que va

precedir el naufragi, el Batavia va represen-
tar, sobretot, la història d’una tragèdia anun-
ciada. La seva pròpia desmesura va causar la
seva perdició. I al caos del naufragi va conti-
nuar la deserció del comanador, que va aban-
donar el seu post de comandament i els super-
vivents, i l’enfonsament del vaixell al mig de

l’oceà. Va ser llavors, amb els nàufrags amun-
tegats a l’illa dels Traïdors, quan el sobrecàr-
rec Jeronimus Cornelisz es va fer amo de la
situació. Totes les seves actuacions, a partir
d’aquest moment, van anar fent-se cada vega-
da més violentes i monstruoses, però no irra-
cionals, ja que estaven dirigides per una lògica
implacable, que pretenia aconseguir un con-
trol absolut en el seu petit regne. Va començar
una matança sistemàtica i permanent, que va
acabar per esborrar, entre els supervivents, to-
ta delimitació entre còmplices i víctimes. Em-
brutiment en estat pur. Unhorror. Unmicrola-
boratori de les pretensions totalitàries de do-
minació total. La seva obra, diu Leys, “és
d’una perfecció que produeix vertigen”.
Les pàgines de Leys sobre el Batavia es lle-

geixen amb l’estremiment que produeix la dis-
secció de lamisèria humana. I això converteix
el llibret en una lectura edificant, desgraciada-
ment actual. Vist això, encara bo que Frances-
co Schettino va abandonar elCosta Concordia.

Estranya que arran del
naufragi del ‘Costa Concordia’
només s’hagi convocat
el contrapunt del ‘Titanic’

Xavier
Antich
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Més crisi, però emocional.
David Selvas fa doblet involun-
tari des d’avui i fins al 19 de fe-
brer al Lliure de Gràcia amb
una de les grans obres d’Ibsen:
la fascinant Hedda Gabler, a la
qual dóna vida LaiaMarull. Sel-
vas, director de l’obra, ha aca-
bat interpretant a més el marit
de la protagonista perquè l’ac-
tor Francesc Orella es va tren-
car el peu i no hi va haver
temps per substituir-lo.
Amb l’ajuda de Marc Rosich,

que en firma l’adaptació, Selvas
ha traslladat a l’actualitat el “fes-
tival teatral” malèvol, nihilista i
vital que ofereix Hedda Gabler.
Segons la seva opinió, era neces-
sari “treure la pols al text i fer
que el subtext, les múltiples co-
ses que no es diuen, passin a ser
el text i es posin sobre la taula

les relacions, els desitjos i les
pors dels personatges”. Uns per-
sonatges a qui donen vida tam-
bé Ernest Villegas, Pablo Der-
qui, Cristina Genebat i Àngela
Jové i que “probablement tots
s’han ficat al llit entre ells”.
L’obra, apunta, passa d’aques-

ta manera a ser “un volcà en
erupció”. Un volcà com ho és
Hedda Gabler, una dona que ha
presmales decisions i que ha es-
tat com els altres esperaven que
fos, portant una vida que no vol.
Una dona que, diu Selvas,
“s’avorreix i fa coses per no
avorrir-se”. Per Marull, el seu
personatge “no aconsegueix viu-
re qui realment és, no està fica-
da a la seva pell. Va sempre so-
bre la corda fluixa de la seva
pròpia vida i fa coses una mica
inexplicables que no li acostu-
men a sortir bé. Està com una
puta cabra”.c

Marull: “HeddaGabler
està comuna cabra”

Immers
en la
crisi. Lluís
Pasqual,
ahir al
Teatre
Lliure,
on dijous
estrena
un profè-
tic text
de Hand-
ke sobre
la crisi

El Lliure viu la crisi però també la retrata
damunt l’escenari: demà estrena ‘Quitt. Els
irresponsables estan en vies d’extinció’

Unprofeta
anomenatHandke


