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CRISTINA CALDERER

L.S._BARCELONA. La nord-america-
na Gallim Dance era l’encarregada 
de passar ahir el tràngol –sempre 
difícil– d’inaugurar el festival grec 
al teatre que li dóna nom davant la 
plana major cultural del país. Won-
derland volia alertar dels perills del 
gregarisme en la societat contem-
porània –un món gens meravellós– 
amb tenebrosos números corals al 
costat d’alegres jocs de pati d’esco-
la i de sirenes a l’Ester Williams. 
Una aposta exigent, aplaudida amb 
correcció, mentre als jardins ja es 
destapaven les ampolles de cava. 

Un ‘Wonderland’ 
sense meravelles 

obre el teatre Grec 
La dansa de Gallim Dance Company 

protagonitza l’estrena oficial

“Sóc un director amoral”

visió en l’estètica i en la manera com 
vivim”, diu Van Hove, The Foun-
tainhead contraposa les visions de 
dos arquitectes joves amb talent: la 
de l’idealista Howard Roark (Ram-
sey Nasr), que creu que un edifici no 
ha de complaure per la bellesa exte-
rior sinó per la funcionalitat, i la de 
Peter Keating, que és bo escoltant el 
client i donant-li el que vulgui.  

“És teatre d’idees, una guerra 
d’idees”, afirma el director belga, al 
qual també s’hi afegeix un drama 
passional brutal amb una femme fa-
tale. L’obra planteja la dicotomia 
entre “l’idealisme i l’oportunisme” 
però sobretot posa l’accent en la 
lluita entre “l’individualisme i la so-
cietat”. “Roark no creu que la soci-
etat sigui important. I diu: per què 
he de pagar impostos? Per què he de 
pagar per beneficiar algú altre? És el 
liberalisme i l’individualisme ex-

trems. Es tracta d’un debat obert 
avui a Europa”, observa Van Ho-
ve. Al contrari de la novel·la, la se-
va producció es manté imparci-
al en la guerra perquè cadascú 
prengui partit. “No sóc un direc-
tor immoral sinó amoral. No vull 
dir el que el públic ha de pensar”.  

Però el dilema, esclar, també 
es pot portar al terreny de l’art: 
¿l’artista ha de seguir els seus ide-
als o servir el mercat? Roark és 
capaç de demolir un complex 
d’habitatges perquè no és com ell 
volia. Quan li demanen a Van Ho-
ve que es posicioni, manté l’am-
bivalència: “Com a artista, defen-
so l’individualisme i que has de 
seguir les teves idees fins al final. 
Com a ciutadà, estic a favor de la 
societat, de tenir cura dels altres, 
i d’un el sistema al qual pago el 
52% del meu salari”.e

El director Ivo van Hove cita les pel·lícules de Robert Altman per explicar les històries 
paral·leles que giren al voltant de Howard Roark a La deu. JAN VERSWEYVELD

Ivo van Hove torna amb ‘La deu’ després de la impactant ‘Tragèdies romanes’

TEATRE

El germen de l’adaptació de The 
Fountainhead (La deu), el nou es-
pectacle que el director Ivo van Ho-
ve i la Toneelgroep d’Amsterdam 
estrenen aquesta nit en una de les 
cites majúscules del Grec, es troba 
precisament en les Tragèdies roma-
nes que van enlluernar el públic ca-
talà l’any passat. L’assistent de Van 
Hove li va regalar el bestseller del 
1943 d’Ayn Rand, de 750 pàgines, i li 
va fer una dedicatòria: “L’has de lle-
gir ara”. Ell es pensava que se n’ati-
paria aviat, perquè la novel·la no és 
el seu fort, i va succeir el contrari.  

“Ho vaig llegir com un nen, sense 
saber-ne res, i immediatament 
me’n vaig enamorar i vaig pensar 
que podia ser una obra”. Però els 
drets del llibre estaven bloquejats. 
Des del 2008 va estar sol·licitant-los 
cada tres mesos. Després va desco-
brir que Angelina Jolie tenia entre 
mans l’adaptació de l’altra gran no-
vel·la de Rand, Atlas Shrugged, i que 
Brad Pitt pretenia fer The Fountain-
head amb Oliver Stone. El fracàs de 
la primera va fer que alliberessin els 
drets de la segona fa dos anys, quan 
Van Hove es va posar a treballar.  

Una guerra d’idees 
The Fountainhead és una altra gran 
producció de la Toneelgroep. No 
només per les quatre hores d’espec-
tacle, ni per l’escenografia d’un ate-
lier amb pantalles on es projecten 
dissenys d’edificis, ni per la música 
en directe, ni pels deu actors que hi 
actuen, sinó sobretot per la magni-
tud, universalitat i oportunisme de 
les idees que exposa. Al Teatre Lliu-
re, d’avui a divendres, hi faran les 
primeres funcions fora d’Holanda, 
just abans d’anar a Avinyó.  

Situada als fascinants anys vint, 
una època en què emergeix la mo-
dernitat i que va “aportar una nova 
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Mascarell amb Isona Passola a la 
presentació de la taxa al sector. ARA 

El govern aprova 
el nou impost per 

al foment de 
l’audiovisual
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El Govern va aprovar ahir el projec-
te de llei de creació de l’impost als 
operadors d’internet. Amb aquest 
tribut preveu recaptar 20,5 milions 
d’euros que es destinaran a fomen-
tar el sector audiovisual català. La 
taxa serà aplicable a les companyies 
de telecomunicacions amb una 
quota fixa de 0,25 euros al mes per 
cada connexió a internet contracta-
da al territori de Catalunya. El go-
vern català, per tant, tira endavant 
la llei amb l’oposició frontal de les 
empreses, que han anunciat una ba-
talla legal, i un dictamen en contra 
del Consell de Treball, Econòmic i 
Social emès aquesta setmana. El 
CTESC afirmava no compartir la 
creació d’un impost a un sector per 
nodrir els fons d’altres activitats. 

Tres nous directors per als 
museus catalans  
Josep Manuel Rueda, Jaume Perar-
nau i Carme Clusellas seran els di-
rectors del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, el mNACTEC i el Museu 
d’Art de Girona. Tots tres van ser se-
leccionats en un concurs públic. 
Rueda era des del 2008  subdirector 
de Patrimoni Cultural i mà dreta del 
director general Joan Pluma. Perar-
nau ja va rellevar el que havia sigut 
director del mNACTEC durant 31 
anys, Eusebi Casanelles, el febrer 
del 2013. I, finalment, Clusellas era 
responsable d’activitats i exposici-
ons de la commemoració del Tri-
centenari del 1714. 

El Govern emprendrà 
accions legals contra Wert 
El Govern també va aprovar ahir 
emprendre “les accions legals cor-
responents” per fer front a la deci-
sió del ministeri de Cultura de no 
retornar els papers de Salamanca. 
El Govern està disposat a recórrer 
a organismes internacionals per 
recuperar els documents.e
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Candent  
“El liberalisme 
extrem és un 
debat obert  
a Europa”, 
apunta el 
director


