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Escenaris d’Entrada

Hi ha parcs públics als Estats
Units on es recomana no anar-hi
sense la companyia d’un nen i es-
coles de ballet en les quals és pro-
hibit tocar els alumnes durant les
classes. El poder de la sospita és in-
finit. «El principi d’Arquimedes no
és una obra moral, però vull que
l’espectador es posicioni moral-
ment», afirma Josep Maria Miró, vi-
siblement molest amb el rumb
que han pres les societats occi-
dentals en els darrers anys per
culpa de «les polítiques de la por».

El teatre Kursaal acull aquest cap
de setmana tres funcions d’un
dels textos dramatúrgics més pu-
nyents que s’han escrit darrera-
ment en català. Després de triom-
far al Grec del 2012 i de passar amb
igual èxit per la sala La Villarroel,
l’obra que dirigeix el mateix Miró
inicia una gira amb la missió de si-
tuar sobre el cap dels espectadors
el neguit de continuar parlant de
l’espectacle a l’hora de sopar. «Ho
trobo molt interessant», afirma
l’actriu Roser Batalla.

El Jordi és un monitor de nata-
ció que ha abraçat un nen amb por
de llançar-se a l’aigua el dia que ja
li toca intentar flotar sense la bom-
bolla. Un petó per tranquil·litzar-
lo i encoratjar-lo és per al pare un
acte intolerable, i l’home demana
que se’l faci fora de la piscina. La di-

rectora del centre, però, demana
temps. «Hem arribat a tal punt
que un gest tendre s’interpreta
com un fet perillós», apunta Miró.

El dramaturg vigatà va estar en
el punt de mira de fanàtics catòlics
fa tres anys per una obra, Gang
bang, ambientada en un bar de ci-
tes durant la visita del Papa a Bar-
celona. «Sense tot allò no existiria
El principi d’Arquimedes», assegura
Miró. «Jo tinc molta estima a Gang
bang, però va ser una època com-
plicada perquè encara no portà-
vem ni un mes assajant i ja teníem
les càmeres d’Intereconomía se-
guint-nos i gent dient que allò no
podia arribar a estrenar-se. Unes
actituds que no estan tan lluny del

que li passa al protagonista d’El
principi d’Arquimedes», conclou.

Josep Maria Miró creu que «te-
nir por és normal, però no ens ha
d’obstaculitzar», i per això plante-
ja el dilema d’un jove a qui s’acu-
sa subreptíciament de tenir una ac-
titud pederasta. Sense proves. «Jo
no estic dient que no s’hagi d’anar
amb compte amb les situacions
d’abusos, naturalment, però la in-
fluència dels Estats Units està afec-

tant la manera com ens relacio-
nem. Vivim en la societat d’allò po-
líticament correcte».

Un episodi viscut pel mateix
Miró exemplifica aquest estat d’a-
lerta en què s’ha convertit la vida
quotidiana: «per al cartell de Fum,
que es va representar fa poc al
Teatre Nacional, vaig proposar la
imatge dels quatre personatges
fumant. Em van dir que no podia
ser, que era fer apologia del taba-
quisme. Ho trobo escandalós». El
més greu, segons Batalla, una de les
quatre integrants de la ja llegen-
dària obra El mètode Grönholm, és
que «ens hi estem acostumant», i
afegeix que «la gent està tan sus-
ceptible que tot ens ofèn».

Miró marxa aquest diumenge a
Mèxic, on s’estrenarà una versió de
l’obra poc abans de la que es pro-
dueix a Buenos Aires (Argentina).
Els temes que planteja El principi
d’Arquimedes tenen un abast uni-
versal i adopten una emotivitat
especial per als que «som d’una ge-
neració en què la vida tenia més es-
pontaneïtat. Abans, si hi havia
gresca a l’escola, el pare preguntava
al fill què havia fet. Ara, li demana
què ha passat i va a veure el pro-
fessor. Ens traiem de sobre la res-
ponsabilitat, la culpa sempre és
dels altres. I la presència de les xar-
xes socials ha accelerat la necessi-
tat de resposta ràpida», apunta
l’autor vigatà.
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Sospitós fins que es demostri el contrari 
El Kursaal programa tres funcions de l’obra «El principi d’Arquimedes», una crítica a la por que sotmet la democràcia

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manresa. 
Dies: avui i dissabte, a les 21 h; diumenge, a
les 18 h. Entrades: 25 euros. Venda a taqui-
lles, www.kursaal.cat i 93 872 36 36. Direc-
tor i autor: Josep Maria Miró. Intèrprets: Roser
Batalla, Santi Ricart, Ruben de Eguía i Albert
Ausellé.

El principi d’Arquimedes

Teatre

Un gest afectiu d’un monitor
de natació a un nen és el
punt de partida d’un text que
parla de llibertats coartades

L’autor osonenc viu un bon
moment creatiu després d’en-

cadenar en els darrers temps obres
tan aplaudides com Nerium Park, El
principi d’Arquimedes i Fum, després
de la polèmica que en sectors ultra-
catòlics va desfermar Gang Bang. Ha
escrit una quinzena de textos, dos
terços dels quals han estat premiats.
Abans de triomfar en el camp de la
dramatúrgia va exercir l’ofici perio-
dístic, per al qual es va llicenciar des-
prés de cursar estudis a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.
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Roser Batalla, amb Santi Ricart en segon pla, és la directora d’un centre de natació a qui assetja un dilema
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