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]Va dirigir la pro-
gramació de l’Odéon
de París i el Grec i
va ser director artís-
tic del Fòrum 2004

]Popular actor, la
direcció d’obres
com La forma de les
coses el va portar a
programar el Romea

Programadora

]Cap del departa-
ment de teatres de
Focus, té una àm-
plia experiència
internacional

Programador

Soul i swingdelVallès

Borja Sitjà

Polítiques de
prevenció

CRÍT ICA DE JAZZ

H i ha estratègies que (amb la proa posada cap a
Ítaca o no) busquen arribar a port. I n’hi ha
que només aspiren a no carregar el mort. La

literatura especialitzada denomina aquestes últimes po-
lítiques “polítiques d’evitació de la culpa”. En molts ca-
sos es tracta d’estratègies ben conegudes (com la del pi-
lot automàtic o la del boc expiatori) que permeten d’es-
polsar-se les sartrianes mosques de la culpa presentant
els aspectesmés impopulars de l’acció del govern com a
adopcions automàtiques de mesures d’ajustament obli-
gades que no deixavenmarge d’actuació o com a conse-
qüències inevitables de l’acció dels governs anteriors.
Però també n’hi ha que fingeixen mantenir un objectiu
popular prèviament anunciat tot i que es concentrin en
laminimització de les conseqüències electorals del pre-
visible fracàs en el seu assoliment. KentWeaver, profes-
sor de polítiques públiques i governança a la Universi-
tat de Georgetown, va ser un dels primers a estudiar
tant les unes com les altres en el seu article The politics
of blame avoidance, que va publicar al Journal of public
policy, l’any 1986.

En aquell escrit pioner, Weaver apuntava una sèrie
de maniobres en què es pot concretar aquesta mena de
política preventiva en la segona de les seves formes. En-
tre aquestes maniobres, hi ha la de la redefinició cons-
tant dels problemes, que a vegades pot presentar-se
com una aplicació de la llei de la moderació de les con-
trovèrsies. L’elaboració d’aquesta manera de procedir
és la següent. Es comença per mostrar que l’objectiu
programat és, donades les circumstàncies que haurien

de fer-ne possible l’asso-
liment (un determinat
consens, per exemple),
més complex del que es
podia pensar d’entrada
i que, per tant, calmodi-
ficar els termes del de-
bat. I a continuació es
planteja aquest debat
en uns termes en què la

qüestió queda indefectiblement empantanegada. El re-
sultat que es busca d’obtenir amb aquesta estratègia es
mostrar que el responsable polític que s’havia “vist obli-
gat” a modificar els termes en què es plantejava el pro-
blema “no pot” fer res per resoldre’l perquè la solució
no és a les seves mans.

En algunes de les seves concrecions, l’estratègia de la
redefinició dels problemes pot fer-se confluir amb la
del trasllat de la responsabilitat a d’altres, també descri-
ta perWeaver. Aquesta confluència ofereix, sens dubte,
una de les formes més agraïdes de practicar la política
de l’evitació de la culpa. Per practicar-la amb èxit, el
mateix responsable polític que ha optat estratègica-
ment per empantanegar la qüestió a través d’un debat
ha d’interpretar demanera creïble, a la taula de negocia-
cions, el paper d’aquell que juga com si tingués un joc
diferent del que té en realitat amb l’objectiu que siguin
els interlocutors (aquells als quals es vol encolomar la
culpa) els qui deixin, davant de l’opinió pública, el pro-
blema sense sortida.

Tot i que no és idèntica, es tracta d’una tècnica molt
semblant a la del bluf en el pòquer.
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Actor
Tania Brenlle

Orquestra Simfònica del
Vallès - Alfredo Rodríguez

Obres de: Gershwin, Rodríguez
Director: Rubén Gimeno
Lloc i data: Palau de la Música
(23/XI/2013)

JAUME RADIGALES

Resulta summament interessant
que l’Orquestra Simfònica del Va-
llès participi activament en el
Voll-Damm Festival Internacio-
nal de Jazz de Barcelona. Perquè
demostra que l’eclecticisme de la
seva temporadade concerts al Pa-
lau de la Música lliga amb un

dels esdevenimentsmusicalment
més interessants de la tardor bar-
celonina. I a més ho fa amb un
intèrpret emergent com Alfredo
Rodríguez, pianista i compositor
cubà que ha demostrat una
ductilitat i versatilitat extraordi-
nàries en l’execució d’una peça
tan compromesa com la Rhapso-
dy in blue de George Gershwin
en la prodigada versió per a pia-
no i orquestra.
Va ser el primer plat fort d’una

sessió que seguia amb una obra
del músic antillà, La jungla, amb
aires afroamericans i que, si bé
no excel·leix en inventiva, sí que
demostra la traça del músic de
l’Havana en l’adopció d’un

eclecticisme ben processat.
La segona part del concert va

estar protagonitzada per una sui-
te simfònica de Porgy & Bess del
mateix Gershwin. Temes emble-
màtics de l’òpera com Summerti-
me, I got plenty o’nothing o It
ain’t necessarily so van ser servits
per una Simfònica del Vallès en
estat de gràcia, amb tremp i entre-
ga, amb soul i swing a les ordres
d’un inspirat i entregat Rubén
Gimeno.
Repertori com el que va ocu-

par el Palau la tarda de dissabte
obliga a presentar algunes sec-
cions instrumentals de manera
impecable: so compacte de la fus-
ta,metall enèrgic i sense estridèn-
cies i percussió virtuosa van ser
alguns plats forts d’una atractiva
sessió musical, amb un repertori
poc interpretat a casa nostra.c

LamarxadeJulioManrique comadirector artístic del tea-
treRomea farà que sigui substituït per Borja Sitjà, director
de La Villarroel i a qui substituirà Tania Brenlle

Julio Manrique

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Efecte dòmino al teatre català. O,
comamínim, als teatres que gestio-
na el Grup Focus. I és que Julio
Manrique, que ha programat du-
rant tres temporades el Romea, dei-
xa el càrrec de director artístic de
l’històric teatre del carrer Hospi-
tal. Manrique (Barcelona, 1973),
que en aquests moments interpre-
ta Cristòfor Colom a la sèrie Isabel,
va explicar ahir a la premsa que ha
complert els tres anys del contrac-
te i que encara que està “content
del que he fet”, programant “coses
arriscades i alguna de temerària en
un moment difícil” –i aconseguint
un enorme èxit de públic en la pri-
mera temporada i una caiguda im-
portant en la segona, que va coinci-
dir amb la pujada de l’IVA–, ja ha
“conclòs una etapa” i vol dedicar-
se de ple a la seva feina com a actor
i director teatral.
En conseqüència, a partir de l’1

de gener Manrique serà substituït
al capdavant del Romea per Borja
Sitjà (Barcelona, 1957), que va diri-
gir fa anys el festival Grec i que des
de fa nomésunsmesos s’encarrega-
va de programar la sala La Villar-
roel, on tot just va succeir a Carol
López a inicis del 2013. Per acabar
l’efecte dòmino, Sitjà serà reempla-

çat coma director artístic de LaVi-
llarroel per Tania Brenlle (Ma-
drid, 1971), cap del departament de
teatres de Focus i que s’ha encarre-
gat entre altres coses de les produc-
cions executives internacionals
del Romea a l’època de Calixto
Bieito. La línia de La Villarroel, on
ara triomfa El crèdit de Jordi
Galceran, continuarà sent la dra-
matúrgia catalana contemporània,
però el que sí que canvia és la línia
de Focus que feia que al capdavant

dels seus teatres hi hagués artistes,
substituïts ara per programadors
professionals amb l’excepció del
Goya, que continua dirigint Josep
Maria Pou. En qualsevol cas,
Daniel Martínez, president de Fo-
cus, va aclarir que la sortida de
Manrique “és de mutu acord i a
proposta d’ell, nosaltres no hem
proposat el canvi”, i va remarcar
que continuaran treballant junts:
“La nostra col·laboració artística
tot just acaba de començar”.c

Weaver va tipificar
les “polítiques
d’evitació de la
culpa”

Josep Maria Ruiz SimonBorjaSitjàdirigiràelRomeaen
substituciódeJulioManrique
Sitjà serà alhora substituït a La Villarroel per Tania Brenlle


