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JOAN SOLÉ

ARA_MANRESA. Fira Mediterrània 
es va inaugurar ahir amb una gran 
Revetlla mediterrània. La unió de 
la rúmbia vallesana de La Troba 
Kung-Fú i la banda simfònica va-
lenciana Unió Musical d’Alaquàs 
va resultar explosiva. També hi va 
haver un apoteòsic record per a 
Peret –havia de ser l’artista convi-
dat de la fira– amb la interpretació 
de temes seus juntament amb un 
cor de gent gran i un de nens i ne-
nes. Manresa acollirà fins diumen-
ge 300 activitats i 107 grups de cul-
tura popular i músiques del món. 

Una festa 
inaugura la Fira 

Mediterrània 
La Troba Kung-Fú i la Unió Musical 

d’Alaquàs fan ballar la Taverna 

Luis Bárcenas declara 
davant d’un jurat teatral

part de l’Audiència Nacional, com si 
fos un jurat popular, però arriba un 
punt que “no comprèn com es po-
den dir aquelles coses, explicar els 
detalls d’un mecanisme tan cutre, i 
que no passi res, quan hi hauria 
d’haver un terrabastall!” “Com pot 
ser?” és la pregunta que es fa una ve-
gada i una altra el públic. 

L’espectacle es va estrenar amb 
èxit de públic i crítica al Teatro Bar-
rio de Madrid, dirigit per un dels 
seus combatius fundadors, Alberto 
San Juan, i avui aterra al Teatre de 
Salt dins el festival Temporada Al-
ta, abans de poder-se veure una set-
mana al Teatre Lliure al desembre.  

“Una obra explica la seva època” 
Aviat farà una dècada que Jordi Ca-
sanovas va despuntar com una de 
les veus prometedores del teatre ca-
talà amb la trilogia Hardcore Vide-
ogames. “Tinc la sensació que sem-
pre he fet teatre polític”, afirma. La 
seva intenció és posar en escena te-
mes actuals i valors progressistes 
per al debat públic. “A mi em sembla 
que el sol fet de muntar Shakespe-
are no és progressista. Parles de 
reis, de personatges que no són al 
nostre abast, que tenen 400 anys. 
Les seves històries també m’encan-
ten, però em sulfura completament 
quan es diu que una obra de Shakes-
peare parla dels valors actuals. No 
pot ser. La corrupció de Ruz-Bárce-
nas no té res a veure amb la de l’èpo-
ca medieval –defensa–. Una obra 
explica la seva època. Ho hem d’es-
criure d’una altra manera”, opina. 
Ell ho ha intentat: té a punt Hey boy 
hey girl, una versió de Romeu i Ju-
lieta per a una companyia jove ma-
drilenya i ha començat a assajar Vi-
lafranca, la clausura de la trilogia 
sobre la identitat que inclou Pàtria 
i Una història catalana.e

01. Pedro Casablanc és Bárcenas. 02. Manolo Solo és Pablo Ruz. 03. El 
director Alberto San Juan i el dramaturg Jordi Casanovas. ARMANDO VÁZQUEZ

Jordi Casanovas aborda la corrupció a ‘Ruz-Bárcenas’

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

L’objectiu era escriure una obra de 
teatre “deliberadament política”. 
Potser sobre la corrupció. Però tot el 
que podia inventar-se Jordi Casano-
vas li semblava massa “passat de vol-
tes”, exagerat. Va aparcar els pri-
mers textos i va seguir la recerca 
d’idees. Google: transcripcions. “I 
em vaig trobar amb la transcripció 
d’El Mundo de la declaració de Luis 
Bárcenas davant del jutge Ruz el 13 
de juliol del 2013, que és quan canvia 
d’opinió i decideix confessar-ho 
tot”, explica. Va començar a llegir les 
quatre hores i mitja d’interrogatori 
a l’extresorer del PP i va saber que 
havia trobat un filó. No li va caldre 
canviar ni una paraula, només va 
condensar-ho en una hora. Els ac-
tors hi van posar l’efecte de realitat 
i el públic els graus d’indignació.  

Ruz-Bárcenas és un cara a cara, 
un duel a mort. “És molt potent, 
perquè un personatge canvia d’opi-
nió per intentar salvar la vida i sor-
tir de la presó, i l’altre ha de fer tot el 
possible per descobrir si el que diu 
és veritat o mentida”, planteja Casa-
novas. L’obra no descobreix res de 
nou –sabem que s’investiguen so-
bresous al PP, sabem noms, sabem 
d’on surten els fons de la suposada 
caixa B–, tot s’ha filtrat a la prem-
sa, però, en canvi, l’obra té la capa-
citat de fer-nos-ho veure des dels 
ulls dels protagonistes. “Et treu de 
polleguera i et deixa desarmat: com 
pot ser que considerin normal el 
que la resta de ciutadans conside-
rem estrany i delictiu? Si li sorprèn 
que li facin preguntes sobre aquest 
tema perquè se suposa que tothom 
sap que les coses van així!”, reflexi-
ona Casanovas. El públic se sent 
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Documental  
No canvia ni 
una paraula 
de la 
declaració de 
l’extresorer 
del PP al jutge

Actualitat  
“Em sulfura 
quan es diu 
que 
Shakespeare 
parla dels 
valors actuals”

Un cap de setmana d’extrems a Girona
● ‘Teixint la pau’ 
Temporada Alta convida 
avui i demà al Teatre 
Municipal de Girona 
Cirkus Cirkör, un exem-
ple del circ nòrdic con-
temporani que triomfa 
arreu del món. Knitting pe-
ace és un muntatge que combi-
na plasticitat i espectacularitat, 
poesia i sorpresa, actors i acròba-
tes, amb uns grans cabdells de lla-
na com a escenografia i metàfora. 

● ‘Confidències a Al·là’ 
Magda Puyo dirigeix la 
posada en escena d’un 
text sobre el testimoni 
d’una dona berber que, 
en una dècada, passa de 

ser pastora al desert i 
prostituta a formar part de 

la classe alta dels xeics. Mireia 
Trias i Judit Farrés protagonitzen 
una obra que s’estrena demà a la 
Sala La Planeta i que aterrarà a la 
Sala Atrium el dia 15 d’octubre.

Estrenes teatrals
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