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Elmiratge
del socialisme

ALBERTO MARTÍN / EFE

T
ota la premsa europea coinci-
deix a descriure com un sisme
la victòria del Front Nacional
a França. Aquesta descripció

és la mateixa que va proliferar als mit-
jans de comunicació l’abril de 2002,
quan el candidat socialista va ser elimi-
nat a la primera volta de les eleccions pre-
sidencials. També aleshores els titulars
que al·ludien al terratrèmol anaven
acompanyats d’anàlisis que parlaven
d’un populisme que havia provocat que
els electors votessin els partits (entre els
quals alguns de l’esquerra radical) que
no havien de votar. El discurs sobre el
populisme és, de fet, molt anterior a la
crisi que aquells que el continuen usant
presenten ara com la seva causa. I des de
fa anys s’ha anat convertint en un dis-
curs d’una buidesa i plasticitat total, en
un recurs que serveix per descriure indis-
tintament i sense gaire despesa intel·lec-
tual partits o moviments molt diversos
que, d’acord amb els paràmetres tradicio-
nals, es podrien repartir des de l’extrema
dreta fins a l’extrema esquerra per tot
l’espectre polític.

Fa dotze anys, els analistes polítics,
després de parlar uns dies de populisme,
van poder girar full ràpidament perquè el
pare deMarineLe Pen va perdre per gole-
jada la segona volta amb Chirac. Com va
assenyalar Didier Eribon al llibre D’una
revolució conservadora i dels seus efectes
sobre l’esquerra francesa (2007), alesho-
res va quedar pendent una reflexió a fons
sobre la desfeta del socialisme que havia
fet possible el salt endavant del FrontNa-
cional, una desfeta que ell atribuïa a la
conversió d’aquest socialisme en una fal-
sa esquerra que maquillava amb colors
“modernitzadors” el seu nou esperit neo-
liberal. Els resultats de les eleccions de

diumenge posen en evidència que aques-
ta reflexió continua pendent no només a
França, sinó a tot Europa. I també, esclar,
a l’Estat Espanyol, on el curiós fenomen
del zapaterisme va actuar com un holo-
grama que va servir per simular l’existèn-
cia d’un partit d’esquerra que, en realitat,
ja havia desaparegut.
Des de fa tres dècades la socialdemo-

cràcia europea oficial és un miratge que
només s’ha omplert de vots quan els seus
dirigents han aconseguit que la nostàlgia
de l’electorat per la realitat que evoca es-
borri temporalment les decepcions acu-
mulades. Tot sembla indicar que a aquest
mecanisme se li afluixat la molla. Fa dot-
ze anys, els analistes que parlaven de
l’èxit del populisme parlaven implícita-
ment de l’estupidesa d’uns votants que
no havien votat els candidats seriosos. Pe-
rò, com assenyalava Didier Eribon, per
comprendre el que passava aleshores i el
que passa ara resulta més útil analitzar la
manera com han governat els socialistes
quan han exercit el govern. En els temps
de grans coalicions que s’acosten, els soci-
alistes, i aquells que amb altres noms fa-
ran el seu paper, semblen condemnats a
esdevenir de fet l’ala esquerra dels par-
tits de dretes. Caldrà veure com s’omple
el lloc que fins ara semblava ocupar la se-
va imatge il·lusòria.

L’equip en ple d’‘Un trozo invi-
sible de este mundo’ va sortir
a recollir el premi Max.

MILLOR ESPECTACLE TEATRAL. Un
trozo invisible de este mundo,
de Juan Diego Botto

MILLOR AUTOR. Pere Riera, per
Barcelona

MILLOR ACTRIU. Emma Vilarasau,
per Barcelona

MILLOR ACTOR. Juan Diego Botto,
per Un trozo invisible de este
mundo

MILLOR AUTOR REVELACIÓ. Juan
Diego Botto, per Un trozo...

MILLOR DIRECCIÓ. Carles Alfaro,
per Un trozo invisible...

MILLOR ESPECTACLE DE DANSA. Lo
real, d’Israel Galván

MILLOR BALLARINA. Eva Yerbabue-
na, per ¡Ay!

MILLOR BALLARÍ. Israel Galván,
per Lo real.

MILLOR COREOGRAFIA. Israel Gal-
ván, per Lo real

PEDRO VALLÍN
Madrid

Juan Diego Botto va ser el triomfador
indiscutible dels premis Max de les
arts escèniques, que ahir a la nit cele-
braven la seva XVII edició, en impo-
sar-se com a actor, i aquí autor (reve-
lació), amb l’obra Un trozo invisible de
este mundo, un acostament al drama
dels desplaçats narrat en tres actes que
són tres històries independents enllaça-
des per girar entorn de la diàspora labo-
ral, social o política. La història d’un vi-
gilant aeroportuari patriota i xenòfob,
la d’un argentí que pateix l’exili polític i
la d’una empleada de la llar subsaha-
riana a Espanya se sumen per compon-
dre un fresc tremend de l’avui, que, tal
comelmateixBotto va recor-
dar en recollir un dels seus
premis, es basava en testimo-
nis reals.
La peça, guardonada com

amillor espectacle teatral de
l’any –a més d’autor revela-
ció, actor (també Juan Diego
Botto) i disseny d’il·lumina-
ció (Valentín Álvarez)–, der-
rotava en la categoria princi-
pal les altres dues candida-
tes, les catalanes Barcelona i
Forests que, no obstant això,
no se’n van anar amb les
mans buides.

De fet, Barcelona, història
de l’amistat costi el que costi
de dues dones de l’alta bur-
gesia barcelonina durant els
bombardejos de la Guerra
Civil espanyola, va aconse-
guir emportar-se dos dels
premis grans:millor autor te-
atral de l’any, per a Pere Rie-
ra, i millor actriu, per a
Emma Vilarasau.
Pel que fa referència a Fo-

rests, adaptació lliure de
textos de William Shakes-
peare realitzada per Marc Rosich, amb
l’aclamat Calixto Bieito en la direcció
d’escena, va aconseguir dos premisme-
nors: escenografia (Rebecca Ringst) i
composiciómusical (MaikaMakovski).
La renovada versió d’El lindo Don Die-
go, obra del segle d’or d’Agustín Mo-
reto –considerada al seu torn una revi-
sió d’El Narciso en su opinión, de Gui-
llén de Castro–, va aconseguir dos pre-
mi Max, millor direcció d’escena
(Carles Alfaro) i millor figurinista
(María Araujo).
La gala, dirigida i escrita per Maria-

no de Paco i conduïda per Jimmy Bar-
natán, va ratificar la inclinació a cert ca-
bareterisme dels vuitanta (que aprofita-

va l’escenografia circense del Price,
amb acròbates inclosos) i a la reivindi-
cació política (retallades, IVA cultural i
absència d’incentius fiscals a la inver-
sió cultural) vistes en les últimes ceri-
mònies d’aquests premis, a la qual, per
segon any consecutiu, faltava el minis-
tre del ram, José Ignacio Wert.
Barnatán, disfressat d’àngel negre,

no només va cantar ininterrompuda-
ment durant tot l’espectacle –el guió de
l’espectacle era cantat, per dir-ho d’al-
guna manera, un “cabaret canalla”, en
definició d’Antonio Onetti, president
de la Fundació SGAE–, sinó que va fer
de cronòmetre dels agraïments, que in-
terrompia a ritme de blues i rock, en un
xou sorollós i cridaner tan audaç en la
seva formulació com, tot seguit, irritant

i desafortunat en el seu resultat.
El ballarí Israel Galván va aconse-

guir un èxit en dansa semblant al que
Juan Diego Botto va aconseguir en tea-
tre:Lo real va aconseguir el premi almi-
llor espectacle de dansa i a la millor co-
reografia, firmada per Israel Galván,
qui també va aconseguir el premi al mi-
llor intèrpret masculí de dansa.
Derrotava així ¡Ay!, d’Eva Yerbabue-

na, que es va emportar el premi a la mi-
llor intèrpret femenina de dansa, iMe-
mòries d’una puça, de la valenciana Sol
Picó, posseïdora, no obstant això, de
vuit premis Max i que també optava
ahir a la nit com a millor ballarina i co-
reògrafa.c

Per comprendre el que
passa és més útil analitzar
la manera com han
governat el socialistes

RAMON FRANCÀS
Banyeres del Penedès

Amb la intenció d’amplificar la seva
aposta enoturística, les caves Sumar-
roca han impulsat unes noves vetlla-
desmusicals estiuenques gràcies a l’Or-
questra deCambraCatalana al Baix Pe-
nedès. Les primeres Vetllades Musi-
cals a l’Heretat Sabartés, a Banyeres
del Penedès, tenen la intenció demari-

dar “sota les estrelles en les nits d’es-
tiu” música i gastronomia. S’han pro-
gramat tres concerts amb un afora-
ment màxim per a 100 persones.
El concert inaugural l’interpretarà

l’Orquestra deCambraCatalana i hi so-
naran Händel, Mozart, Eduard Toldrà
i la sardana Sant Martí del Canigó de
Pau Casals. El segon concert serà el 24
de juliol, i inclourà peces de Max Re-
ger, David Esterri i Ferdinand Ries in-

terpretades per Imposto Libero En-
semble, formació integrada per profes-
sors del Conservatori Professional de
Badalona. El 31 de juliol es tancaran
les vetllades amb un concert ofert per
l’Orquestra deCambra Catalana i el vi-
olinista Joan Espina. Interpretaran In-
vierno porteño d’Astor Piazzola i Les
quatre estacions de Vivaldi.
Aquest nou festival estiuenc tindrà

la seu a la finca de l’Heretat Sabartés,
una propietat envoltada per 35 hectàre-
es de vinyes. Disposen d’un palauet de
mitjan segle XVIII. Es tracta d’una
casa-palau que va ser propietat de la
marquesa de Griny i que va ser adqui-
rida ja fa tres dècades per la família
Sumarroca.c

JuanDiegoBotto triomfacom
aautor iactoralspremisMax
Pere Riera i EmmaVilarasau ratifiquen l’èxit de ‘Barcelona’

Josep Maria
Ruiz Simon

Sumarroca impulsa vetllades
musicals al BaixPenedès

El palmarès


