
 www.timeout.cat  53   

“Ahir a la tarda va desaparèixer el 
meu marit”, diu l’esposa de Miquel 
Raventós (Lluïsa Castell) en la 
primera frase que sentim a Pàtria. 
L’espòs en qüestió no és cap altre 
que un periodista televisiu que un 
bon dia, fart de sentir mentides al 
seu voltant, va esclatar i els va 
engegar a tots a fer punyetes. Viu 
en un país, el nostre, situat en un 
futur immediat: intervingut per 
l’estat, amb gent al carrer 
protestant, i amb un govern que 
juga a la puta i a la ramoneta, sense 
sortir de les mitges tintes. I ell 
decideix ser l’outsider que canalitzi 
el descontentament i porti 
Catalunya a la independència per 
la via directa. Raventós és 
Francesc Orella i, quan el sentim 
dirigint-se als espectadors cagant-
se literalment en tothom, ens diem: 
tu, jo el votaré. 

Però, l’actor, votaria el seu 
personatge? Orella esbufega, 
perquè aquesta és una pregunta 
política: “No ho sé. Visceralment, 
podria estar d’acord amb moltes de 
les coses que diu. Votar-lo? No ho 
sé. Els polítics no demanen sols 

visceralitat”, ens respon, sense 
mullar-se.

I és que Pàtria és una obra 
diferent. Parla de l’aquí i ara, fins al 
punt que el seu autor i director, 
Jordi Casanovas, ha hagut de 
reescriure sobre la marxa alguns 
fragments per no estrenar una 
obra caducada. “El personatge té 
molta actualitat i és un paper molt 

atrevit perquè es col·loca enmig del 
debat polític actual i es 
compromet”, indica Orella. “I la 
meva feina com a actor és donar 
credibilitat al personatge, cosa que 
no m’ha costat més que en altres 
obres que aparentment es troben 
més lluny de mi”, afegeix l’actor.

Orella, a l’hora d’enfocar aquest 

Miquel Raventós, ha pensat en 
algun amic seu periodista, com 
Xavier Bosch, però també en 
Jaume Barberà o Mònica Terribas. 
Comunicadors amb estatus i  
credibilitat, de conviccions 
deontològiques.

A l’obra, però, també 
sobresurten altres elements, 
destaca Orella, com són les 
emocions i els sentiments. 
Casanovas parla de la memòria 
col·lectiva i de l’individual, del 
talent i de com afecten les crisis a 
les famílies.

Tot plegat és un “desafiament” 
per a la companyia, aquest Pàtria. 
Primer, pel tema. I segon, perquè 
Casanovas ha canviat el text 
contínuament. Orella no es queixa, 
i fins i tot qualifica d’“experiència 
collonuda” tot el procés. Veu 
Casanovas com un “visionari” que 
no ha tingut por d’agafar el toro 
per les banyes, al més pur estil 
Thomas Bernhard. Això sí, deixa 
clar que el que veurà l’espectador 
és teatre. Teatre polític, sí. Però 
teatre, al cap i a la fi. De fet, 
Casanovas fa servir diversos 
mecanismes que asseguren aquest 
distanciament. Un dels quals és, 
per exemple, que els actors (Marcel 
Borràs, Àex Casanovas, Castell, 
Orella, Fermí Reixach i Rosa Vila) 
fan diversos papers. 
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La meva feina és 
donar credibilitat 
al personatge, 
cosa que no ha 
estat difícil 

 Ja ho saben, benvolguts 
senadors, l’il·lustre membre 

d’aquesta cambra Àlex Rigola ha 
demanat disculpes per estrenar 
una obra que calia polir. I va 
proposar que tothom que va anar a 
Salt fa quinze dies pogués veure 
de nou el MCBTH enllestit al TNC. 
Ell mateix els pagava una nova 
entrada. Una cosa insòlita, un 
creador excusant-se per la seva 
obra i mirant de posar-hi remei.

 Ha de demanar disculpes un 
creador? N’hi ha que diuen 

que mai de la vida, que un creador 
mai no s’esquivoca. La vox populi, 
tanmateix, aplaudeix la decisió de 
Rigola, encara que poca gent 
pagués l’entrada aquell dia: ja se 
sap, estrena, convidats, etc. Però 
que això passi en un temps i en un 
país, el nostre, on ningú mai no 
s’equivoca, ni dimiteix, és de 
mèrit. Has de matar per esdevenir 
rèpobre. I a Rigola, pobre, li 
faltaven un parell d’assajos...

 El ‘problema’ és que l’obra de 
Shakespeare inaugurava un 

festival, Temporada Alta, i un nou 
espai, El Canal. Un lloc nou per a 
les arts escèniques que ara 
gestiona Bitò Produccions, 
programador també de Temporada 
Alta, i que, segons sembla, està en 
dubte. L’Ajuntament de Salt, la 
Diputació i la Generalitat han de 
decidir si Bitò continua amb el 
projecte, el qual, parlem clar, no 
s’hauria aixecat si la tropa de 
Salvador Sunyer no hi hagués 
esmerçat esforços i diners.

    Passa que hi ha un altre 
senyoret gironí, amiguet dels 

que manen, que aprofitarà 
l’estrena fallida del nou espai per 
portar l’aigua al seu molí. Ara 
tindrà més excuses per malparlar 
de Sunyer i Rigola, que havia de 
ser el director artístic d’El Canal. 
A canvi, els pot oferir una gestió 
‘barata’ de l’espai. Després, ningú 
no demanarà disculpes quan hi 
facin qualsevol cosa. Ja ho diu 
Hecate, la reina de les bruixes, en 
morir Macbeth: “La seguretat / és 
el principal enemic dels morats”. I, 
per sort, els artistes viuen molts 
anys i solen fer poc mal. Els 
polítics, en canvi, solen estar pocs 
anys i poden causar un mal 
terrible. –Andreu Gomila

Brutus
Excuses?

Jo votaré Raventós
Francesc Orella es fi ca en la pell del primer 
candidat independista amb possibilitats de 
guanyar a ‘Pàtria’. Andreu Gomila hi parla

Francesc Orella (al mig) té una família de primera (Lluïsa Castell i Marcel Borràs).
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