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Un pare es presenta en una piscina 
aïrat: sospita del petó que li ha fet 
un monitor al seu fill. ¿Un petó inno-
cent o no? Ho planteja El principi d’Ar-
quimedes, que després del seu èxit a 
la sala Beckett recala a La Villarroel 
i convida l’espectador a mullar-se. 
«Alguns deien que el monitor era 
innocent i altres, que no deixarien 
mai el seu fill amb algú així. Això ens 
instal·la en una societat de la por», 
argumenta l’autor i director, Josep 
Maria Miró i Coromina. 
 Avui la nostra societat s’ha vist 
negada pel «puritanisme americà», 
que ha canviat els models afectius 

i les relacions humanes. «Llegeixo 
notícies sobre la prohibició d’abra-
çar un nen per no generar excés de 
confiança o afecte. Abans no pas-
sava». Cita l’exemple dels seus pa-
res, que als 25 anys ja tenien tres 
fills. «Van ser molt responsables pe-
rò hi havia un element de joventut 
que provocava més espontaneïtat i 
relaxació. Ara veig pares grans, de 
40 anys, més preocupats dels perills 
del món».
 A l’expansió d’aquest «virus de la 
por» hi contribueixen uns polítics 
entestats a vendre seguretat. De les 
polítiques de seguretat de guerra 
hem passat a les de proximitat, a les 
queixes per tot arreu. «S’ha instau-
rat una mena de feixisme de proxi-
mitat», deixa anar l’autor. 

Societat efervescent

També alerta del perill de les xarxes 
socials –«poden ser tan beneficio-
ses com perverses i destructives, 
quan s’estenen rumors negatius»– i 
de l’accelerat tempo que ens gover-
na, marcat per les noves tecnologi-
es. «Tot va molt de pressa. Aques-
ta societat reclama immediatesa i 
respostes ràpides, sense analitzar 
els problemes, com li passa al pare 
de la meva obra». És un món «efer-
vescent» en què les coses passen en 
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El virus de la por
Josep Maria Miró, autor d’‘El principi d’Arquimedes’, alerta 
sobre el «puritanisme americà» i la perversió de les xarxes socials

un tres i no res del trending topic a 
l’oblit. «¡M’espanta aquesta soci-
etat!», exclama el jove dramaturg, 
que proposa alentir el xip. «Se-
ria bo tenir a vegades la capacitat  
de viure l’instant una mica més  
extens».
 Vivim en un món «clorós, asèp-
tic, però a la vegada deteriorat per 
la humitat», addueix Josep Maria 
Miró en una referència metafòri-
ca a la piscina on ha ubicat una 
història que connecta amb la se-
va anterior i polèmica Gang bang. 
«Aquells atacs contra la creació 
tenen a veure amb aquest text: 
la prohibició, la por». L’antídot a 
aquestes pors està «en la respon-
sabilitat i l’ètica individual». No po-
dem reclamar als nostres gestors 
actituds impecables si nosaltres 
no les complim, raona. «Nosaltres 
hem fallat com a ciutadans. Ells 
també, sí, i la gran pregunta és per 
què en aquest país no dimiteix nin-
gú». Són temps complexos però 
Miró, que passarà dos mesos becat 
a l’Uruguai, no és dels que s’ofe-
guen: «Jo a l’hora d’escriure inten-
to ser pessimista 
i a l’hora de viure, 
optimista». H

33 Josep Maria Miró, autor i director d’‘El principi d’Arquimedes’.
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LA VILLARROEL ACULL UN ÈXIT DEL PASSAT GREC 

Vegeu el vídeo d’aques-
ta notícia amb el mòbil 
o  a e-periodico.cat

Sergi López afronta el 
repte d’‘Ivan el Terrible’
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L’actor Sergi López s’enfronta aques-
ta nit a un nou repte, el seu debut 
al Palau de la Música com a narra-
dor de la monumental cantata de 
Prokófiev Ivan el Terrible. L’obra va 
ser creada com a banda sonora per 
a un film d’Eisenstein, que ja va tre-
ballar amb Prokófiev a 
Alexander Nevsky, sobre el 
temut primer tsar rus. 
Obrirà el concert In tri-
bulatione mea invocavi Do-
minum (1987), una exi-
gent peça religiosa per 
a cor i orquestra de Joan 
Guinjoan.
 A més a més de nar-
rar, Sergi López encar-
na en alguns passatges 
el temut Ivan, l’home que va unifi-
car Rússia. «És ultranacionalista, 
un fenomen però també un mons-
tre», afirma López. L’intèrpret de 
Vilanova reconeix que està «nervi-
ós» i amb ganes de deixar-se portar 
per «aquesta poderosa música». I afe-

geix: «La peça és brutal i jo, un neòfit 
en temes musicals». Al Palau haurà 
d’acoblar-se a l’Orquestra Simfòni-
ca de Galícia i els cors de l’Orfeó Ca-
talà, del Cor Jove i Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana i a diver-
sos solistes, tots ells capitanejats per 
la sàvia batuta de Víctor Pablo Pérez. 
«Encara que és espanyol, dirigeix 

com un rus, entén per-
fectament l’esperit rus», 
va destacar Ewa Podles, 
la gran contralt polone-
sa la veu de la qual té un 
paper determinant a la 
cantata. Apareix en els 
moments més doloro-
sos i «expressa els anhels 
interiors», explica Josep 
Vila Casañas, el director 
dels cors.

 Podles, que està assajant al Liceu 
L’or del Rin, de Wagner, va anunciar 
que prepara l’estrena –també amb 
Víctor Pablo Pérez– d’un nou cicle 
de cançons, compost per Antoni Pa-
rera Fons, basades en poemes d’Emi-
ly Dickinson. H

NARRADOR NOVELL DE LA CANTATA AL pALAu

33 Sergi López.


