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JUAN CARLOS OLIVARES

Què tenen en comú sectes,
religions, règims totalita-
ris, cossos militars, segui-
dors futbolístics radicals,
ideologies excloents, or-

ganitzacions criminals? Entre al-
tres característiques comunes,
l’exaltació del nosaltres i pervertir
i simplificar el concepte d’acció per
justificar l’ús indiscriminat de la vi-
olència. Per a més respostes el mi-
llor és anar al Teatre Lliure de Grà-
cia, que aquests dies s’ha convertit
en una aula de psicologia social. És
un suggeriment sense trampa. El
Lliure no ha obert un parèntesi en la
seva programació teatral. Continua
oferint espectacle i de l’interessant,
d’aquell que provoca una accelera-
ció dels processos sinàptics. Tan
ocupat està el cervell digerint el que
arriba des de l’escenari que el silen-
ci fins i tot es pot sentir.

La tercera onada
L’artífex d’aquesta ambigüitat d’ús
de la sala és el director Marc Mont-
serrat Drukker. Amb el dramaturg
Ignacio García May, un grup de jo-
ves intèrprets i la valuosa experièn-
cia d’Eduard Farelo, ha teatralitzat
un experiment que el 1967 va idear
Ron Jones, un professor d’història
que va fer veure als seus alumnes de
l’institut Cubberly de Palo Alto, a

Anàlisi

ARTS ESCÈNIQUES

Califòrnia, que fàcil que era repro-
duir el comportament col·lectiu que
va permetre l’ascensió del nazisme
a Alemanya. Amb mètodes de con-
trol social i manipulació individual,
va aconseguir que la seva classe es
cregués que eren els pares funda-
dors d’un nou moviment que van
anomenar la tercera onada. L’expe-
riment va acabar de manera abrup-
ta, el va matar el seu propi èxit. El
professor Jones va haver d’abando-
nar el seu lloc dos anys més tard, ofi-
cialment per les seves activitats
contra la Guerra del Vietnam.

No era un professor boig solita-
ri. Era fill del seu temps. Una era de
canvis de paràmetres. En la matei-
xa època l’educadora Jane Elliot va
idear els exercicis Blue Eyes/Brown
Eyes per demostrar les bases indu-
ïdes de la discriminació racial. A la
Universitat de Yale el psicòleg Stan-
ley Miligram va demostrar les con-
seqüències que tenia el principi
d’autoritat sobre uns conillets d’Ín-
dies humans induïts a provocar do-
lor als altres amb descàrregues elèc-
triques només pel fet de donar res-
postes incorrectes.

Explicar l’horror
Una simulació tan aclaridora com
descoratjadora per a l’autoestima
de la humanitat. Exercicis que posa-
ven en pràctica el paradigma Asch,
que establia que l’opinió individu-
al està condicionada per l’opinió
col·lectiva. La bufetada ètica provo-
cada per les conseqüències del fei-
xisme i el nazisme va ser un poderós
incentiu. S’havia d’explicar l’horror
amb distància científica, mentre els
tribunals processaven els individus

i es desentenien de la comunitat. Els
pobles no van ser acusats. La culpa-
bilitat col·lectiva es va tancar en fals,
com va documentar en llibres-en-
trevistes com Nascuts culpables, de
Peter Sichrovsky, per altra banda
un extraordinari muntatge teatral
de Moma Teatre.

L’efecte de llum que tanca L’ona-
da –l’adaptació escènica de l’expe-
riència de Ron Jones– recorda molt
la funció dirigida per Carles Alfaro
i Joaquim Candeias. Aquí acaben les
semblances. Montserrat Drukker
ha optat per una posada en escena
que teatralitza tota una època i tot
un gènere. És teatre documental pe-
rò també una ficció recurrent: el
territori dramàtic compartit per
professor i alumnes.

Existeix una certa temptació de
reproduir el conflicte d’amor-odi in-
tergeneracional de pel·lícules com
Rebel·lió a les aules o obres de tea-
tre com The history boys. Aquest as-
pecte –banalitzat en els interludis

que transcorren en els passadissos
de l’institut– tan sols rebaixa la ten-
sió que es crea quan la direcció se
centra en la progressió de l’experi-
ment, en els canvis que viuen els
alumnes, en la feina de manipulació
d’un excel·lent Eduard Farelo, més
convincent en el seu personatge ma-
trioixca (actor que fa de professor
que actua per conduir els seus alum-
nes cap a l’abisme). La decoració
d’un pictorisme teenager, L’onada
no la necessita ni com a contrast. És
una fidelitat documental malentesa.
El muntatge és bo i no hauria de té-
mer la seva capacitat de provocar es-
garrifances silencioses davant l’ex-
periment fàcil d’una ucronia de la
història. El terror de pensar que vi-
vim en una assetjada excepció. Que
un dia les nostres pors estiguin con-
venientment conduïdes a l’anul·la-
ció del discerniment crític. Que un
dia ens despertem i ens miri estupe-
facte la màscara de Guy Fawkes i no
entenguem el seu somriure.e

Eduard Farelo fa una un paper excel·lent com a professor, que maniupla els seus
alumnes fins a conduir-los a l’abisme, a l’obra de teatre L’onada. ROS RIBAS

El Lliure acull un
laboratori sobre la

feblesa humana
Un experiment de psicologia social del 1967

es converteix en bon teatre per pensar

CLÀSSICA

El dolç moment artístic de Josep Caballé Domènech
va passar a l’hospital, sense dormir,
i va trepitjar l’escenari cansat, però
feliç. Va tenir, a més, la sort d’obrir
el programa amb una obra que és un
cant a la felicitat, i l’harmonia vital,
la Simfonia núm. 6 en fa major, op.
68, Pastoral, de Beethoven, pura ex-
pressió de sentiments.

Caballé-Domènech cada vegada
dirigeix millor, i travessa un moment
especialment dolç en la seva carrera
internacional, com a titular de la Fil-
harmònica de Colorado Spring, als
Estats Units, i com a nou director
musical de la Staatskapelle i l’Òpera
de Halle, a Alemanya. Si a això hi afe-
gim els seus èxits a Berlín, Dresden,
Amsterdam i Londres, on col·labora
regularment amb la Royal Philhar-
monic, tenim el retrat d’un músic en

ple ascens, jove i amb una experièn-
cia professional envejable. Aquest
domini de l’ofici li va permetre man-
tenir la fluïdesa i l’equilibri en una
lectura de la Pastoral matisada amb
detalls que van posar en primer pla el
refinament harmònic i tímbric de la
famosa partitura.

També l’OBC estava radiant: tor-
naven a casa després d’assaborir les
mels de l’èxit en la seva gira per Àus-
tria, Croàcia i Eslovènia, amb plens
absoluts i grans aplaudiments en els
importants auditoris de Viena, Salz-
burg i Zagreb. I aquest clima d’op-
timisme, aquestes ganes de fer mú-
sica, va fer possible una versió de la
Simfonia núm. 2 en do menor, op. 17,
Petita Rússia, de Txaikovski, d’irre-
sistible vivacitat i nervi rítmic.e

Caballé-Domenec és un músic en ple ascens i amb
una trajectòria envejable. A. BOFILL

Experiment
Un professor
va reproduir
amb els seus
alumnes la
bogeria del
nazisme

L’OBC - Caballé Domènech
L’AUDITORI
15 de març

JAVIER PÉREZ SENZ

Hi ha concerts que no
s’obliden. I per al di-
rector català Josep
Caballé Domènech
(Barcelona, 1973) el

concert que va dirigir divendres a
L’Auditori, al capdavant de l’OBC,
quedarà per sempre lligat a la feliç
experiència de ser pare per primera
vegada. La nit anterior al concert la

Crítica


