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Ple total a les Festes del 
Renaixement de Tortosa 
Tortosa va acomiadar ahir les Festes del 
Renaixement amb ple total en gairebé tots els 
espectacles i amb més presència de visitants 
estrangers. Més de 3.000 ciutadans vestits d’època 
i 500 actors repartits en 60 espectacles diaris han 
participat en una de les festes de recreació 
històrica més importants del sud d’Europa.

El soul californià de Vintage 
Trouble visita la sala Bikini
Hereus de la tradició soul de James Brown i Otis 
Redding però també del blues i el rock d’ascendent 
stonià, els californians Vintage Trouble presenten 
aquest vespre a la sala Bikini (20 h) el seu primer 
àlbum, The Bomb Shelter Sessions, una bomba de 
ritmes negres i guitarres poderoses que la banda 
va enregistrar en només tres dies.  

Creuzevault posa en pràctica la comèdia filosòfica

En aquest entorn tan marcat per 
la crítica sistèmica –denunciant 
vells i nous serveis de control soci-
al– el més natural és trobar una cre-
ació col·lectiva com El capital de 
Sylvain Creuzevault, basada en 
l’obra inacabada de Karl Marx. ¿Ha 
tornat el comunisme, enfilat a l’ona-
da de Piketty? Potser el que aspira 
a tornar és el pensament crític. Una 
comèdia filosòfica, perquè el renai-
xement de la dialèctica materialista 
només és possible des de l’humor. 
Som a la posthistòria, en terra cre-

mada. La circumspecció sobra. To-
ca riure en els recessos de reflexió 
enmig del pànic. 

A El capital sobretot es parla, es 
discuteix, es rebat, es planteja, s’ar-
gumenta i es contraargumenta. Les 
tesis i antítesis es multipliquen en 
una rica cacofonia de veus. Unes fe-
brils i apassionades, d’altres acadè-
miques; unes radicals, d’altres pos-
sibilistes; unes urgents, d’altres re-
flexives; unes individuals, d’altres 
buscant el consens. Un cor d’idees 
repartit en situacions que van de la 

personalitat múltiple d’un únic per-
sonatge posseït, entre d’altres, per 
Brecht i Foucault, a l’assemblea d’un 
club polític a París durant la flamant 
Segona República de 1848, un judi-
ci contra els protagonistes de la 
guerra civil del juny del mateix any 
i el joc dialèctic entre dos actors que, 
com dos clowns, es barallen sobre el 
valor del producte i la seva vincula-
ció amb el valor del productor. 

Un debat d’actualitat 
La proposta, més que construir un 
nou-vell discurs, desconstrueix el 
vigent rescatant termes, conceptes 
i debats que semblaven obsolets i 
superats. Quan se senten de nou –o 
com si fossin nous– sorprenen per-
què encaixen perfectament en el de-
bat d’actualitat. Un exemple: la con-
tradicció que es genera entre revo-
lució i conquesta democràtica; 
qüestionar que el vot sigui la finali-
tat absoluta de la democràcia.  

El debat de 1848 es manté el 
2014. Llavors no va ser un impedi-
ment per provar la sort revolucio-
nària, però ara sembla un dogma in-
amovible, segrestat pels que prego-
nen que la dialèctica materialista ha 
mort. Però aleshores arriba Sylvain 
Creuzevault i la seva companyia, i 
planteja una alternativa arribada 
del passat i amb el títol d’un fracàs. 
I, a més, ho transforma tot en una 
farsa, atent a la serp que s’incuba en 
la mateixa idea del debat: la inacció, 
la immobilitat que produeix l’èter 
de la paraula.e

La reflexió i 
l’humor 
conflueixen a 
El capital, de 
Sylvian 
Creuzevault.  
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L’espectacle ‘El capital’ se serveix de la dialèctica materialista per qüestionar el present

A
lguns directors de festivals 
són molt llestos. N’hi ha 
que criden i gesticulen per 
posicionar-se ideològica-
ment, com Olivier Py amb 

la seva amenaça de tancar el festival 
si guanyava el Front Nacional a Avi-
nyó. Després irromp la realitat, que 
li obre un altre front amb la vaga dels 
treballadors anomenats intermitents.  

Altres –posem com a exemple 
més pròxim Ramon Simó– armen 
amb gran discreció un rotund dis-
curs polític. Les intencions estaven 
apuntades en el seu text de presen-
tació del Grec 2014. Però la promesa 
d’agitació i debat és tan recurrent en 
la cultura com l’ètica en política i un 
programa de festival és tan fàcil de 
redactar, desmentir i/o oblidar com 
un programa electoral.  

Però després de les paraules arri-
ba l’hora de l’acció, que –sense jut-
jar ara els seus valors artístics– s’ha 
posat en marxa en un manifest no 
oficial signat per M.U.R.S., The 
Fountainhead, Hostiando a M., 
Krum, Guillotina, Les criades, A 
House in Àsia, Numax-Fagor-plus, 
Nerium Park, Ubu Roi, Bartolomé 
encadenado, Nadia, Nevares en con-
cert o Tauerbach. És a dir, el progra-
ma més polític del Grec. 
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