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Enciclopèdia festiva
CRÍTICA DE ROCK

Lliçons
d’economia

L’
any 1977, Albert O. Hir-
schman va publicar una
obra tan concisa com sucu-
lenta sobre un episodi ales-

hores força oblidat de la història de la
cultura. El llibre es titulava The passions
and the interests. I el subtítol aclaria
ambprecisió quin era el seu objecte d’es-
tudi: els arguments polítics a favor del
capitalisme abans de la seva victòria.
L’assaig es capbussava en l’obra dels pen-
sadors socials dels segles XVII i XVIII
amb la intenció de pescar-hi els raona-
ments que havien afavorit l’assumpció,
per part de les elits, de lamentalitat capi-
talista. Un d’aquests raonaments, el que
donava raó del títol de l’opuscle, partia
de la contraposició entre les passions i
els interessos amb la intenció de subrat-
llar els efectes socialment favorables
que s’obtenien quan els homes es guia-
ven pels seus interessos materials i la si-
tuació desastrosa que s’acabava impo-
sant quan es deixaven portar per les pas-
sions. Aquest argument se solia marinar
amb la idea que la recerca de l’interès
permitjà del comerç no tan sols era inno-
cent i innòcua, sinó que, a més, feia els
homes més amables i endolcia els cos-
tums socials. Hirschman no s’estava de
dir que les constants referències d’au-
tors com Montesquieu i d’altres al doux
commerce sonaven, llegides a finals del
segle XX, com una aberració estranya
quan es referien a una època en què el
comerç d’esclaus es trobava en el seu
apogeu i l’expansió comercial no feia fàs-
tics al recurs a la violència. Però la repeti-
ció sempre ha estat l’escala en què s’han
enfilat les argumentacions per créixer
en versemblança.
Hirschman posava de manifest que al

darrere dels arguments que van afavorir

el triomf de la mentalitat capitalista hi
havia una polèmica soterrada contra les
virtuts aristocràtiques (bel·licoses i supo-
sadament apassionades) com el coratge
o l’amor a la glòria o al domini. Si ara
s’escrigués un llibre sobre els arguments
polítics usats a favor del neoliberalisme
abans de la seva victòria, es podria detec-
tar probablement una polèmica de signe
contrari: fa anys que les hipotètiques vir-
tuts de l’emprenedor tendeixen a pin-
tar-se sobre elmetafòric camp de batalla
del mercat com virtuts nobles i guerre-
res, antitètiques dels vells i pacífics va-
lors burgesos. En un llibre d’aquestame-
na no hi podrien faltar les referències a
l’economista català Faustí Ballvé, un re-
publicà azañista que es va convertir, a
l’exili mexicà, en un fervorós propagan-
dista de les idees neoliberals de Frie-
drich Hayek i Ludwig von Mises. L’any
1956 va publicarDiez lecciones de econo-
mía enquè proclamava que parlar de jus-
tícia social era tan absurd com fer-ho
d’astronomia surrealista. Ballvé sostenia
en aquesta obra recentment reeditada
que “L’economia no és pau i seguretat:
és gosadia i aventura. És la lluita pel des-
conegut”. “L’economia –concloïa– no és
per a covards”. Un lema que resumeix a
la perfecció l’esperit de l’època que ens
ha dut on som.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Quan ara fa un any Lluís Pasqual va
presentar la temporada del Lliure, no
van ser pocs els que van augurar que
hi hauria un dèficit pressupostari nota-
ble. En plena crisi, Pasqual va apostar
per donar feina a la professió i va pre-
sentar ni més ni menys que 36 propos-
tes escèniquesmentre altres teatres re-
baixaven fortament la seva programa-
ció. Però l’aposta no li ha sortit mala-
ment. Ahir va presentar la nova tempo-
rada i el primer que va dir va ser que
ara per ara no hi ha cap dèficit. I això
que el pressupost del 2012 és un 20%
inferior al del 2010. I que el nombre
d’espectadors ha caigut en un any des
de 79.515 a 73.000.
Tot i així, elsmiracles no són eterns:

si fa unsmesos Pasqual va haver de su-
primir tres espectacles per les reducci-
ons que les administracions públiques
van anunciar a mitja temporada,
aquest any directament programa
menys obres –31–, no hi haurà produc-
cions internacionals i proliferaran els
monòlegs i els duos. Encara que, això
sí, Pasqual garanteix que, siguin pocs o
molts actors, es tracta delsmillors: que
n’hi hagi prou amb dir que Pau Miró,
que ara triomfa amb Els jugadors i que
ha estat nomenat autor resident del
Lliure, adaptarà especialment un relat
autobiogràfic irònic d’Alan Bennett,
La dona de la furgoneta, per AnnaLiza-
ran, que serà la homeless que va fer la
vida impossible a l’escriptor.
Com serà la nova temporada del

Lliure? Pasqual parla d’“un teatre que
sigui antídot contra la por”. Un teatre
il·luminista i lluminós. “He intentat
buscar gent que miri la realitat amb
certa tendresa i amb una intel·ligència
que culmini en ironia i bon humor, aca-
bar amb rialles davant el panorama ne-
gre que ens pinten de tot”, explica. A
més, observa que en moltes de les
obres hi haurà xocs generacionals,
igual que ara els joves de vint i trenta
anys es troben estancats i han d’empè-
nyer per incorporar-se a la vida da-
vant l’ancien régime. Un xoc que es pot
veure, diu, en el clàssic La vida es sue-
ño, que en versió de JuanMayorga in-
terpreta laCompanyiaNacional deTe-

atre Clàssic amb Blanca Portillo de Se-
gismundo. Però també a Los hijos se
han dormido, en la qualDaniel Verone-
se adapta La gavina de Txékhov i que
compta ambMalena Alterio. I a Els fe-
réstecs, un Goldoni que dirigirà Pas-
qual: “Molts emdemanaven que en tor-
nés a dirigir un”.
Pasqual també dirigirà Blackbird,

una difícil història d’amor i pederàstia,
però entre els noms consagrats de la
temporada hi figuren també Animala-
rio amb El montaplatos, de Pinter,
Sergi López i Jorge Picó amb 30/40 Li-
vingstone, les T de Teatre i Alfredo
Sanzol units de nou enAventura!, Tor-
tell Poltrona amb Grimègies o Carmen

Machi donant vida a una alcoholitza-
da i lúcida Helena de Troia en Juicio a
una zorra, de Miguel del Arco, i actu-
ant en Dispara/agafa tresor/repeteix,
obra de Mark Ravenhill que dirigirà
Josep Maria Mestres al febrer, quan
podria ser director del TNC. Encara
que quimés serà a l’escenari del Lliure
és Francesc Orella: és un candidat in-
dependentista que pot presidir la Ge-
neralitat a Pàtria, de Jordi Casanovas,
que obre temporada aGràcia el 18 d’oc-
tubre; protagonitzaL’estranger, de Ca-
mus, dirigit per Carles Alfaro, i estarà
també en el retorn al Lliure de Hedda
Gabler amb Laia Marull.
Finalment, el Lliure revisarà grans

moments històrics en el cicleLamemò-
ria europea, siguin la Revolució france-
sa o la II República, que abordaranRo-
sa i Queco Novell per mitjà de les car-
tes que el seu avi,Manuel Clausells, es-
crivia a Eduard Toldrà. Però Pasqual
no s’ha oblidat del present: perquè l’ac-
tual xoc de generacions no sigui tan vi-
olent i els actors acabats de graduar
trobin un refugi, posa a disposició de
les seves propostes l’Espai Lliure.c

La foto de família de la nova temporada del Lliure, feta ahir

Bill Wyman’s Rythm Kings

Lloc i data: Luz de Gas (16/VI/2012)

KARLES TORRA

Quan tres anys després de deixar els
Rolling Stones Bill Wyman va muntar
els Rhythm Kings, gairebé tothom va
pensar que es tractava d’un passa-
temps passatger. Tanmateix, aquest
autèntic “all stars” dedicat a preservar
la memòria dels temps daurats del
rhythm & blues, el soul i el rock and
roll primigeni, ja ha superat els tres
lustres d’existència. Amb un planteja-
ment de grup obert, pel qual han desfi-
lat els millors músics de l’escena brità-
nica, els Rhythm Kings s’han convertit

en tota una garantia del més alt ma-
gisteri instrumental, basat en un gran
coneixement dels clàssics, als quals
infonen nova vida amb un somriure.
Som, doncs, davant una veritable enci-
clopèdia festiva.
I resmillor per obrir el seu concert a

la sala Luz deGas que I got awoman, la
sensacional cançó de Ray Charles que
va inaugurar l’era del soul els anys cin-
quanta. Molt ben interpretada per un
Georgie Fame, que va fer una actuació
esplèndida en el seu doble paper d’or-
ganista i cantant, de l’excelsa obra de
Brother Ray vam saltar a un trepidant
Jitterbug boogie, coronat pels huraca-
nats solos de Frank Mead i Nick Payn,
dos saxos que se les saben totes. Trans-
mutat en brillant harmonista, Mead va
brodar tot seguit un blues de Little

Walter (Too late) en la millor tradició
de l’escola de Chicago.
El públic s’ho va passar d’allò més

bé, i els canvis continuats de registre
temàtic i de vocalista contribuïen a fer-
ne créixer l’interès. Així, entre hits dels
Coasters, Louie Prima o Etta James,
Bill Wyman va assumir la veu cantant
permostrar el seu savoir faire en l’endi-
moniat You never can tell del gran
Chuck Berry.
Sense despentinar-se en cap mo-

ment, l’exstone va donar lliçons com a
baixista, i va prioritzar clarament l’es-
sencialitat rítmica per sobre de l’orna-
ment amb summa saviesa. Wyman va
reaparèixer com a vocalista en el nú-
mero final, un festiu i stonià Honky
tonk women que va fer posar dreta tota
la sala. Abans que la cantant Madeline
Bell, ja en els bisos, rematés la magní-
fica actuació de l’octet amb un tren-
cador Dancing in the street de Martha
& The Vandellas.c

Francesc Orella, Carmen
Machi, Sergi López,
les T de Teatre o Malena
Alterio són alguns
dels rostres del nou curs

ROSER VILALLONGA

Avui les virtuts de
l’emprenedor, nobles i
guerreres, son antitètiques
dels vells valors burgesos

Josep Maria
Ruiz SimonElLliurevolque la temporada

sigui “unantídotcontra lapor”
Pasqual presenta 31 obres quemiren el món amb tendresa i ironia


