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Temporada Alta presenta diu menge
al Teatre Municipal de Girona
«Cels», obra de Wajdi Mouawad
dirigida per Oriol Broggi, en què un
grup de persones es dedica a espiar
converses telefò niques per evitar
atemptats terroristes

Espiar converses telefòniques? Això
és del tot inversemblant, ciència-ficció!

He, he. Segur que quan l’obra va ser
escrita ningú era conscient que podia ser
real. Avui espiar els ciutadans és tan fà-
cil que és el més normal del món, hi ha
un grup de gent que sap què pensem,
què escrivim, què diem...

Temps enrere li hauria preguntat qui
ens espia. Avui li haig de preguntar si
hi ha algú que no ho fa.

Realment els estats –almenys els rics
i poderosos– en lloc d’explicar i fer pú-
bliques les seves actuacions als ciuta-
dans, prefereixen ocultar-ho i que ni tan
sols se’n pugui parlar. Alhora, fan que si-
gui evident que estem en una gran cri-
si, que també els convé. És llavors que
apareixen les escoltes. Això s’ha d’aire-
jar, necessitem més explicacions.

Obama va dir que no es pot tenir el
100% de privacitat i el 100% de segu-
retat, que cal triar.

Sí, suposo que la tria la van tenir cla-
ra a partir de l’11-S. Entenc que en de-
terminats moments no estiguin d’hòs-
ties. No dic que ho compartieixi però sí
que entenc que decidissin eliminar
traves per augmentar la seguretat.

Sí, però quan es comença...P
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«És més fàcil fer el
mal que el bé, perquè
fer el bé requereix
intel·ligència»

Oriol Broggi
El problema és quan l’espionatge

es fa amb mala fe i en favor dels in-
teressos del poder, dels econòmica-
ment poderosos. La seguretat és im-
portant, però no ens hem de passar.
Si matéssim tothom ningú no ens po-
dria fer mal, però tampoc és això. 

La por al terrorisme és útil?
Ha arribat un punt que en lloc de

defensar-nos, l’Estat ens retalla les lli-
bertats. Amb l’excusa de la seguretat
ens colen els seus interessos, és un
nyap. Això a l’obra es veu clarament,
i curiosament també es veu que els
que ho fan no són feliços.

Parlant d’espies, ara s’ha sabut
que el CNI té una brigada per espiar
els polítics separatistes.

És un altre tema però és el mateix,
l’Estat és qui decideix què el preocu-
pa. I a què destina els nostres im-
postos.

Es poden comprendre les arrels
del mal?

La societat no està equilibrada, i
aquest és un origen del mal. Si no hi
ha una bona base és difícil eradicar-
lo, i això vol dir bona educació, bona
justícia, etc. Algú pot dir: «Ets tu qui
ha fet que jo posi aquesta bomba»

És més fácil fer el mal o fer el bé?
És molt més fàcil fer el mal, perquè

és més primari. Fer el bé requereix in-
tel·ligència, fer el mal no. 
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«Amb l’excusa
de la seguretat
ens colen
els seus
interessos»

Oriol Broggi
considera que els
desequilibris de la
societat són un
dels orígens del
mal
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n una època molt remo-
ta en què el cinema en-
cara no parlava, al meu
pare una veïna li pagava

l’entrada perquè li llegís els cartells
que s’intercalaven entre les escenes,
perquè ella –com molts altres– no sa-
bia llegir. Era la prehistòria del cine-
ma. Després va venir el so, Greta
Garbo va riure, Chaplin va fer un dis-
curs memorable i Scarlet O’Hara
posà a Déu per testimoni que mai
més tornaria a passar gana.

Durant la llarga postguerra, amb
el ventre més buit que ple, la genera-
ció dels meus pares anava al cinema
a passar l’estona, a veure tot el que
projectaven en sessió contínua. Des
dels curts de Tom i Jerry, fins al No-
Do propagandístic del règim. Plora-
va amb la tràgica història de Rebeca,
reia amb els germans Marx cremant
el tren que els conduïa a l’Oest i s’in-
dignava quan un malvat Sr. Potter li
negava el crèdit al bo d’en James Ste-
wart. La realitat i el cinema es barre-
javen constantment, els actors feien
sempre el mateix paper i parlaven
amb les mateixes veus.

Però després vingué James Dean,
començà a llençar pedres a una casa
a l’est de l’edèn i tot va canviar.
Hollywood va regnar definitivament
amb el domini despòtic del Techni-
color, només interromput per qua-
tre francesos, mitja dotzena d’ita-
lians i el senyor Luis Buñuel.

El cinema va deixar de ser en ses-
sió contínua, les velles sales de cine-
ma dels pobles i dels barris van anar
tancant una darrere l’altra, mentre
un televisor a cada casa omplia de
fulgors elèctrics les nits dels dissab-
tes i les tardes dels diumenges, i els
vells, i els nens, asseguts en el sofà,
van començar a adorar un altre déu.
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