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Primera fila    icult
Festival Shakespeare

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’exdirector del Teatro Español de 
Madrid torna a casa. És Juli Cèsar en 
el muntatge de Paco Azorín basat en 
l’obra de Shakespeare que es presen-
ta avui i demà dins del festival dedi-
cat al Bard al Raval.

–¿Es pot llegir aquest Julio César en 
clau actual? 
–És aplicable a qualsevol que osten-
ti el poder. Orson Welles en va fer 
una versió inspirada en Mussolini. 
Podria ser un dictador o un cacic 
sud-americà, o un cap de govern oc-
cidental, amb la partitocràcia com 
a segrestadora de la democràcia. 
Qualsevol polític que perverteix el 
llenguatge, que segueix afavorint 
les castes i els poders fàctics.  

–Vostè durant vuit anys va tenir el 
poder al Teatro Español de Madrid. 
¿Un breu balanç?
–El vaig voler obrir a la societat plu-
ral de Madrid, incloent-hi totes les 
arts escèniques, que semblava que 
no fossin aptes per al servei públic, i 
coses com Faemino y Cansado. Vaig 
intentar que no fos el meu jardí pri-
vat. Hi vaig dirigir poc. 

–¿També va acabar apunyalat com 
Juli Cèsar?
–Simplement va marxar Alicia Mo-
reno, i l’equip que em va nomenar, 
i els que van arribar no m’hi volien. 
Sé que vaig fer coses bé, d’altres ma-
lament i d’altres que han quedat per 
fer.

–¿Tornaria a dirigir un gran teatre?
–Hauria de ser una aventura il-
lusionant i que el nivell d’acció i de 
llibertat igualés o superés el del Tea-
tro Español. 

-¿No es veia al Lliure o al TNC?
–Amb el Lliure em van demanar que 
em postulés i vaig dir que sí. Després 
s’hi va presentar Lluís Pasqual i lla-
vors jo em vaig apartar. Ell era una fi-
gura emblemàtica, estava molt clar. 

–¿I al TNC?
–No volia presentar-me al concurs. 
Crec que hi ha una confusió. Pensem 
que nomenar a dit és dictatorial; pe-
rò, quan la decisió la pren un con-
sell, un projecte que dictaminaran 
alguns savis, això està més a prop del 
nepotisme que contactar amb algú i 
discutir un projecte. Jo, si no puc ser 
amo de les meves pròpies decisions, 
no m’hi presento.

–¿El Partit Popular pensa carregar-
se la cultura? 
–El PP és una de les pitjors coses que 
li han passat a aquest país en molt 
de temps; i és la dreta més extrema. 
S’ha de seguir pressionant. Els go-
verns fan el sord però aquesta profes-
sió té una gran capacitat d’aguantar 
i afirmar-se. El teatre seguirà quan 
aquests polítics ja no hi siguin i so-
bre ells caurà tot la responsabilitat 
per estar fent-ho tan malament. 

–Hi ha qui pensa que no hi hauria 
d’haver subvencions.
–A vegades es dóna la paradoxa que 
els clubs privats són més subvencio-
nats que els públics. Caldria establir 
col·laboracions entre l’Administra-
ció i el sector teatral. La subvenció 

«Crec en la república del 
teatre, no en les banderes»

«Els polítics 
han segrestat 
el llenguatge; 
les paraules 
s’embastardeixen per 
aplacar les masses»
–L’obra incideix en la perversió del 
llenguatge per part dels poderosos.
–Una de les grans tragèdies del món 
occidental és el segrest a què han sot-
mès el llenguatge els polítics i poli-
ticastres. Les paraules s’embastar-
deixen, s’arruïnen per a un discurs 
que aplaqui les masses, que enco-
breix les verdaderes intencions. Ai-
xò arriba fins i tot a una contami-
nació psicològica: alguns arriben a 
creure el que diuen i fins i tot obli-
den el que han maquinat i seguiran 
maquinant. 

–¿Què té el poder que corromp 
tant?
–Significa escapar-se de la mirada 
atenta del pare, de la mare, del pro-
fessor. Estàs tu sol amb la conscièn-
cia i amb la facilitat d’apropiar-te co-
ses d’altres. Després hi ha l’èpica i 
l’eròtica del poder. Aquella borrat-
xera d’estar resolent les coses dels al-
tres; embriaga més l’acumulació de 
poder que el servei al poble.   

ALBERT BERTRAN

MARIO GAS  Actor i director, interpreta Juli Cèsar al Teatre Romea

33 Mario Gas, ahir, al Teatre Romea, on interpretarà Juli Cèsar en el festival Shakespeare.
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és un paraula lletja, a vegades es 
donen de manera indiscrimina-
da. Jo estic a favor del teatre pú-
blic i del privat, però no del privat 
monopolista que intenta que to-
ta la resta s’enfonsi. El problema 
és que l’Administració s’inventa 
interlocutors per no haver de dis-
cutir amb el sector i es van creant 
monstres. 

–Els mercaders, que en diu vostè.
–Jesús de Natzaret els va expulsar 
a cops de fuet del poble. Sobren. 

–¿Com viu a Madrid un català el 
debat independentista? 
–Està parlant amb un català bar-
celoní orgullosíssim de ser-ho i 
que no és independentista. Em 
molesta moltíssim també el naci-
onalisme a ultrança espanyolis-
ta. A Catalunya hi ha una queixa 
excessiva i a Madrid se senten les 
perifèries com una cosa que ha 
d’estar aixafada. El català s’hau-
ria de preguntar què prefereix si 
canviar d’amo o canviar la ten-
dència de qui el mana.  

–¿Sembla difícil canviar de ten·
dència?
–El que és greu és que el PP s’ha-
gi carregat l’Estatut de Maragall i 
hagi sortit fa uns anys a demanar 
firmes contra els productes cata-
lans i ara diguin que els encanta 
Catalunya. Si hi ha diversitat pe-
rò bona integració, es poden arre-

glar les coses. ¿Un federalisme...? 
Potser està arribant tard. Tot és 
molt confús, jo em defineixo com 
un barcelonovomadrileny. Sóc 
un català profundament integrat 
a Madrid. Quan diuen que el caste-
llà està en perill a Catalunya men-
teixen sense miraments, però hi 
ha motivacions econòmiques ta-
pades per reminiscències imperi-
alistes tremendes. 

–¿Vostè és un exemple que l’en·
tesa és possible?
–Som molts així, i no per això ne-
guem la nostra essència catalana 
ni l’artística espanyola. Creiem 
en la república del teatre, no en 
les banderes. Em molesten molt 
les banderes, si-
guin del signe 
que siguin. H

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

«El català s’hauria 
de qüestionar si 
prefereix canviar 
d’amo o la 
tendència de 
qui el mana»

Quan sumem els indepen-
dentistes als partidaris 
de l’Estat en el marc 

d’una Espanya federal, resulta 
que superen les tres quartes 
parts de la població. Podria ser 
que tots acabéssim garratibats 
frustrats i esmaperduts, però 
per si un cas, més valdria fer pre-
visions sobre els possibles canvis 
en cultura que l’Estat propi po-
dria propiciar (i disculpeu la ca-
cofonia).
 Sobre llengües, identitat i 
pluralisme, no crec que hi ha-
gués canvis notables a curt ter-
mini. Tampoc és previsible que 
s’estronquin els fluxos crea-
tius, humans i empresarials en-
tre Madrid i Barcelona. A males, 
molts dels nostres professionals 
i artistes es quedarien sense fei-
na i moltes produccions fetes a 
Madrid amb catalans reduirien 
nivell i mercat. Tothom hi per-
dria molt i ningú hi guanyaria 
res, de manera que l’interès i la 
mútua conveniència haurien 
de privar per damunt dels pos-

sibles conflictes polítics i emo-
cionals. En canvi, no trigaria a 
canviar, en el plànol jurídic, l’es-
tatus del català que, segons les 
meves crec que gens exagerades 
previsions, passaria a ser llen-
gua oficial mentre que el caste-
llà mantindria l’actual estatus 
de cooficial.
 El canvi substancial es produ-
iria en el terreny més neutre des 
del punt de vista identitari, pe-
rò el mes eficient per al desen-
volupament de l’activitat cultu-
ral. En la mesura que el grau ad-
quirit de sobirania ho permetés, 
segur que baixaria l’impost so-
bre el valor afegit a nivells euro-
peus. S’establirien estímuls fis-
cal a la inversió i el consum cul-
turals. No trigaria a ser aprovada 
una llei de mecenatge a la fran-
cesa. Tampoc a rajar fonts abun-
doses de finançament, si més no 
per comparació amb les actuals, 
més resseques que les mamelles 
de Tirèsies. I ja veuríem, tot i que 
és probable, si s’acabaria per im-
posar el respecte a la propietat 
intel·lectual en un país de tanta 
tradició anarcoide o antiestata-
lista.
 ¿El conte de la lletera? Potser 
ho podrem comprovar. H

Com ens 
afectaria

XAVIER

Bru de Sala

Un Estat propi no 
crec que frenés el 
flux creatiu entre 
Madrid i Barcelona

deesi

 

TERCER DESEMBARCAMENT DE LA BANDA DE LA GARROTXA

Van escriure l’encomanadís hit Sense 
tu, la cançó emblema de Polseres ver-
melles, abans de constituir-se com a 
banda (i molt abans que existís la 
sèrie). De fet, va ser el primer tema 
que van compondre. Tenien 13 i 14 
anys i el cantaven «a les nenes al col·
le per lligar» o, «en agraïment», als 
conductors que els recollien en au-
toestop per anar a les festes. «A la 
majoria no els hem tornat a veure 
i sempre ens preguntem: ¿se’n de·
uen recordar de la cançó?». Res feia 
presagiar l’èxit que tindria aquesta 
peça tan romàntica. Però la fama els 
va tocar de ple. I en lloc d’entrar en 
estat de xoc, van optar per una bo-
na teràpia: continuar component. I 
actuant. Que mai no pari (Música Glo-
bal) és el tercer compacte de Terà-
pia de Shock. 
  El grup de les Preses (Garrotxa) 
ha triat aquest títol a manera de de-
claració d’intencions. Argumenten 
que en els temps que corren fa falta 
la força social i la força de l’optimis-
me per no defallir. «És un tema molt 
canyer, que és com ens mostrem en 
els directes. I la lletra convida a re·
flexionar. Que quan et llevis i et mi·
ris al mirall, et plantegis: ¿aquesta 
és la persona que vull ser? –filosofa 
Ferran Massegú (guitarra i veu)–. És 
important qüestionar·se contínua·
ment coses sobre un mateix i sobre 
cap on anem». 

Dilemes vitals

El seu company Jaume Sucarrats 
(també guitarra i veu) completa l’ex-
plicació. «Com a grup, i com a per·
sones, és normal que ens pregun·
tem: ¿això és el que he de fer?, ¿sóc 
la persona que vull ser amb l’edat 
que tinc? La situació política, eco·
nòmica i moral de la societat pro·
voca que molts es qüestionin: ¿jo hi 
pinto res, en tot això, o val més que 
ho deixi estar i foti el camp?».
 El quartet (per a l’entrevista i 
l’acústic només s’hi presenten dos 
membres, perquè la resta és a classe) 
sempre porta vestit i corbata, «la ro·
ba que defineix el nostre segle». «És 
una forma de criticar quin és el pa·
per de la nostra societat», assegura 
Massegú (àlies Massa). Encara que el 
motiu original, acaba revelant Su-
carrats (Suka), és bastant més mun-
dà. «En els primers concerts anà·
vem amb xandall i, és clar, com que 
no era qüestió, acabàvem dema·
nant·li roba al baixista i li assaltà·
vem l’armari. Fins que se’ns va acu·
dir triar una cosa que impactés una 
mica: un vestit. El que porten tant 
els polítics com els lladres de mer·
da i uns pringats de poble com nos·
altres».

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Un xut d’energia
Teràpia de Shock, autor de l’èxit ‘Sense tu’ de ‘Polseres vermelles’, 
publica ‘Que mai no pari’, un disc optimista que convida a l’acció

 Uns pringats que han tocat al Pa-
lau Sant Jordi (en el concert de Les 
nostres cançons contra la sida) i dues 
vegades al Camp Nou: celebració de 
la Lliga del Barça del 2011 i abans, 
el 2009, interpretant l’himne blau-
grana en el torneig Joan Gamper. I 
que, sobretot, abanderen el boom del 
power-pop juvenil en català, sabent 
madurar com a banda i com a inte-
grants útils en la formació. «Hey, 
però no ens sentim referents ni pun·
ta de llança de res. Només som un 
grup amateur que encara té molt per 
aprendre», aclareix Suka.
 I a això es dediquen. Ell estudia 
cine i s’encarrega dels videoclips. 
Albert Parés (baix) ha estudiat dis-
seny i és el responsable de la part grà-
fica del disc. Massa continua amb la 
seva formació musical. I Gerard Ló-
pez (bateria i veus) és advocat, i amb 
els contractes abusius que hi ha en 
aquesta indústria és un component 
clau. H

33 Suka i Massa, després de gravar un acústic per a EL PERIÓDICO.

JOAN CORTADELLAS

«És important 
qüestionar-se 
cap on anem», 
assegura Ferran 
Massegú

Vegeu l’acústic de ‘Que 
mai no pari’ amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


