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El futur
ja és aquí

MANÉ ESPINOSA

Joandomènec
Ros, president
de l’IEC

A
cada replà, davant de la porta
de l’ascensor, el cartell de ros-
tre enormemirava des de la pa-
ret. Era und’aquells cartells rea-

litzats de tal manera que els ulls us van
seguint mentre camineu. ‘El gran germà
et vigila’, deien les lletres escrites al desso-
ta”. Aquest passatge, ben conegut, per-
tany a la primera pàgina de 1984, de Geor-
ge Orwell.
El novel·lista volia deixar clar, de bon

principi, que, a l’imperi distòpic d’Ocea-
nia, els ciutadans no tan sols eren sota vigi-
lància, sinó que eren persuasivament in-
formats del fet que ho eren. Sens dubte,
devia considerar que aquest coneixement
era essencial per a la caracterització del
repulsiu règim polític en què es desenvo-
lupa l’acció. Segurament pensava que,
quan l’escrivia, la història estava conver-
tint l’espionatge dels ciutadans per part
de l’Estat en una realitat habitual.
I volia subratllar que a Oceania, a dife-

rència dels estats en què vivien o en què
podien pensar els lectors, aquestes coses
no pertanyien a l’esfera vergonyosa de les
activitats secretes, sinó que eren explota-
des obscenament amb finalitats propagan-
dístiques.
Quan la setmana passada The Guardian

i The Washington Post van publicar que,
des de l’any 2007, l’Agència de Seguretat
Nacional dels EUA i l’FBI havien accedit
secretament als servidors de Microsoft,
Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL,
Skype, YouTube iApple per obtenir i ana-
litzar les dades dels usuaris, les referèn-
cies al GranGermà de la novel·la d’Orwell
van copar tòpicament els titulars com tan-
tes altres vegades quan la notícia té a veu-
re amb temes de vigilància.
Però, en aquesta ocasió, el recurs a

aquest lloc comú resultava més pertinent

per la resposta de l’Administració Obama
a aquesta filtració. En lloc d’optar pel des-
mentiment, pel no comment o per la tradi-
cional referència a les teories de la conspi-
ració, el president nord-americà i el seu
equip van confirmar, defensant la bondat
d’aquesta pràctica, que, per mitjà del pro-
grama secret Prism i gràcies a la col·labo-
ració d’aquelles plataformes informàti-
ques, s’havia analitzat informació de mi-
lions d’usuaris tant a l’estranger com als
Estats Units.
Aquesta confirmació, que convertia en

públic un programa fins aleshores secret,
i no la informació d’origen, ha estat la veri-
table notícia. Obama ha volgut deixar clar
als ciutadans que els drets civils ja no po-
dien ser el que s’esperava que fossin, que
han canviat les regles de joc. Que el futur
queOrwell va imaginar i que les noves tec-
nologies de la informació feien possible ja
és aquí, justificat en nomde la guerra con-
tra el terror i gràcies a les relacions pro-
míscues entre el poder polític i les grans
empreses del negoci de les TIC, que han
cobrat l’ús dels seus serveis amb laprivaci-
tat dels consumidors i quehan acabat tras-
passant aquesta privacitat a les agències
governamentals.
Ja tenim un cartell que ens avisa, sense

manies i per disciplinar-nos, que el Gran
Germà ens vigila.

Una escena del Julio César dirigit per Paco Azorín presidida pel rostre de Mario Gas

Joandomènec Ros ha estat ele-
git president de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC) per als
propers quatre anys amb 153
vots a favor, 23 en blanc i dos
vots nuls. La participació ha es-
tat del 81%. Ros era l’únic can-
didat i substitueix Salvador
Giner, que ha presidit la insti-
tució dos mandats improrro-
gables, des del 2005. Joan-
domènecRos, catedràtic d’Eco-
lògia de laUniversitat deBarce-
lona, formarà equip de govern
amb Joaquim Agulló, Jaume
de Puig i Romà Escalas, com a
secretari general.

PENTACIÓN

JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
ambé tu, Brut? Caigui
doncs Cèsar!”. Són les fa-
moses paraules que Wil-
liam Shakespeare va po-
sar en boca de Juli Cèsar

al moment de l’assassinat, a l’instant
de la punyalada final assestada al gene-
ral romà pel seu amic Brut. Paraules
que avui i demà tornaran a sonar al tea-
tre Romea amb un protagonista d’ex-
cepció, Mario Gas, que serà qui s’hau-
rà de cuidar dels idus
de març i que estarà
acompanyat a l’esce-
nari per set actors
més, entre ells
Tristán Ulloa com a
Brut i Sergio Peris
Mencheta com a
MarcAntoni. Vuit ho-
mes, diu el director
de l’obra, Paco Azo-
rín, permostrar clara-
ment el caràcter mas-
culí i eminentment
castrense del Juli Cè-
sar shakespearià.
Una obra cabdal a

la qualAzorín, que ha-
bitualment treballa
com a escenògraf pe-
rò que ja havia dirigit
teatre, li tenia moltes
ganes fa temps. En
concret, des de fa set
anys, quan ell mateix
dirigia el Festival
Shakespeare dins del
qual s’emmarca ara
aquest Julio César. El
projecte no es va ma-
terialitzar, però ja lla-
vors hi va enrolarMa-
rio Gas i Sergio Peris
Mencheta, que no han dubtat a acudir
novament a la crida per interpretar
aquest drama polític “totalment con-
temporani”.
“L’obra sembla que estigui escrita

pensant en el que passa avui. És la his-
tòria d’una persona que acumula molt
de poder i el gestiona dubtosament bé.
I altres persones, suposadament a fa-
vor de la justícia i la llibertat, decidei-
xen eliminar-lo. L’obra suscita grans
preguntes, per exemple, si va ser un ti-
ranicidi o un magnicidi, i dóna poques
respostes”, apunta. I subratlla que el
text li fa pensar en referents propers:
“Hugo Chávez era un tirà o un gover-

nador legítim que afavoria el poble?”.
Ulloa afegeix que a ell li recorda “els
qui ens governen, el món de la corrup-
ció. Els tripijocs al Senat romà són re-
coneixibles avui, no han canviat des de
Shakespeare”. “Ni en els darrers vint
segles tampoc”, somriu Gas, que creu
que l’obra és prou rica com perquè
qualsevol de les interpretacions sobre
el que succeeix sigui coherent.
D’una banda, veu Juli Cèsar com un

dirigent populista amb tendència a la
dictadura. D’una altra, si els que el van
matar creien que obraven pel bé co-

mú, els qui els van inspirar lamort pro-
bablement ho feien per un bé propi i
per revenja. “Hi ha directors que s’han
decantat per una versió o una altra. Or-
sonWelles es va inspirar enMussolini
per al seu Juli Cèsar. PeròMankiewicz
va anar en la línia d’aquest muntatge,

que permet ensumar moltes possibili-
tats. Possiblement, Cèsar era totes
dues coses i els conjurats també, com
la vida mateixa”.
Un “muntatge d’actors”, diu Azorín,

en què la paraula és la gran protagonis-
ta. Com explica, Shakespeare va utilit-
zar a l’obra un llenguatge auster i direc-
te que li confereix una força poc comu-
na a escena, una força capaç demodifi-
car l’ànim dels oients. I la manipula-
ció, sobretot la verbal, gairebé sempre
al servei del poder, és precisament un
dels temes de la peça. I per això, per-

què no es perdin les paraules, Azorín,
en comptes d’un muntatge grandilo-
qüent, ha optat per la sobrietat.
Ha vestit els personatges amb robes

que incideixen en l’aspecte militar de
la peça i que podrien ser de qualsevol
moment del segleXX. I ha posat a esce-
na unes cadires, una pantalla i un obe-
lisc “de mida gairebé real, com els que
els romans s’enduien de l’Egipte con-
querit”, com a element simbòlic de
l’obra. “Simbolitza el poder, el fal·lus,
l’home, perquè el tema de Juli Cèsar és
l’home, el poder i la guerra, aquesta fas-
cinació dels homes d’agafar coses que
no són seves i endur-se-les”.c

Obama ha volgut deixar
clar als ciutadans que els
drets civils ja no podien ser
el que s’esperava que fossin

“Juli Cèsar tendia cap a la
dictadura, però rere la
seva mort no només hi va
haver el bé comú”, diu Gas

Josep Maria
Ruiz Simon

Mario Gas i TristánUlloa protagonitzen al Romea l’obra de Shakespeare

JuliCèsar, tiràomàrtir?


