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corda que la seva dona Gail li va cosir 
uns pantalons. ¿Això va ser tot?
 Al cor del llibre va apareixent el 
Zappa que es rebel·la davant el que 
considera intromissions de l’Estat en 
la seva vida, que ridiculitza la figura 
del fumador passiu («pura fantasia») i 
dedica llargues pàgines a les «guerres 
del porno». Un episodi que el va en-
frontar a l’associació de pares presidi-
da per Tipper Gore (esposa d’Al Gore) 
pel contingut suposadament sexista 
de les seves lletres. 

FRONTS POLÍTICS / El Zappa àcrata, 
que denuncia l’acostament d’es-
glésia i Estat en els anys de l’Admi-
nistració de Reagan, que defensa el 
dret a consumir drogues. Es va po-
sant més i més seriós en aquesta rec-
ta final de les seves memòries, quan 
la seva mirada es torna àcida («l’es-
tupidesa té cert encant, la ignoràn-
cia no») i se’l nota indignat davant 
el paper dels Estats Units en la polí-
tica internacional, en particular en 
els fronts centreamericans.
 Les memòries es tanquen amb un 
Zappa polititzat, que inverteix els 
seus recursos sarcàstics per carregar 
contra el govern republicà. El jove 
experimentador dels 60 s’havia con-
vertit en un enrabiat analista, però 
els dos personatges es miraven de re-
üll: tot va formar part d’una obra, 
d’una vida. H
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N o sé si he escrit alguna ve-
gada que si no tingués-
sim un Ferran Mascarell 

a Cultura ens l’hauríem d’inven-
tar. Les circumstàncies són molt 
difícils i el patiment del sector 
és molt gran, però pocs dubten 
que sense una figura de la seva 
talla política, la cultura hauria 
sortit molt més malparada de la 
crisi.
 El conseller va fer ahir una 
conferència sobre la situació po-
lítica i les perspectives, però no 
es va deixar la cultura al sac. Pot-
ser la frase més destacable, desti-
nada en primer lloc a la tribu es-
pecífica, és la que fa referència 
als diners i a les lleis. Sense di-
ners públics, gran part de la pro-
ducció i de la programació cul-
turals deixarien d’existir, però 
encara és més important la capa-
citat de fer lleis. Una bona llei de 
propietat intel·lectual, que po-
sés fi a la pirateria desfermada 
i galopant. Una bona llei de me-
cenatge. Incentius fiscals al con-
sum cultural. Es nota que porta 

el tema treballat. Però sense ins-
truments homologables d’Estat, 
la capacitat legislativa del Parla-
ment és ínfima. Si no disposes de 
l’impost de societats o de la ca-
pacitat reguladora de l’IVA, no 
hi ha res a fer. Escàs mecenatge 
empresarial, i per tant més me-
ritori. IVA cultural al tipus mà-
xim del 21%. Abús recaptatori de 
Madrid.
 Ara bé. Com tots sabem, 
Catalunya disposa avui, i des de 
fa temps, d’una bona meitat de 
l’IRPF, amb poders per gravar o 
desgravar. Predicar amb l’exem-
ple, encara que a través d’una 
llei pròpia d’incentius al mece-
natge només privat i al consum 
cultural, per naturalesa perso-
nal, potser no resoldria els greus 
problemes de finançament de la 
cultura, però demostraria les bo-
nes intencions dels polítics ca-
talans. El conseller posava ahir 
exemples: 12 llibres o concerts 
l’any, o abonaments al teatre, 
etcètera, suposarien desgrava-
ció individual. ¿Per què no ens 
hi posem? No hi ha quòrum, ni 
al Govern ni al Parlament. ¿N’hi 
haurà algun dia? Aquest és el 
repte, no tan sols del conseller 
sinó de tots. H

Una mostra, 
sisplau 
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Sense diners 
públics, gran part de 
la producció cultural 
deixaria d’existir

deesiESTRENA A L’ESPAI LLIURE

Deia el dramaturg Jordi Casanovas 
–autor de la trilogia sobre la iden-
titat catalana: Pàtria, Una història ca·
talana i Vilafranca, que estrenarà al 
gener– que en aquests dies tan pel·
liculers li resultava «gairebé impos-
sible escriure un teatre versem-
blant sobre la realitat política quan 
aquesta realitat ja supera qualse-
vol límit de versemblança». La fic-
ció es quedava curta, però en la se-
va recerca va topar amb un filó: la 
transcripció de la segona declara-
ció de Luis Bárcenas davant el jut-
ge Pablo Ruz a l’Audiència Nacio-
nal (el 15 de juliol del 2013), en la 
qual per primera vegada admetia 
la comptabilitat b del partit al Go-
vern espanyol. Es va començar a es-
tirar la manta.
 Casanovas va reduir les tres ho-
res de compareixença en un text 
teatral d’una hora i va voler que 
la dirigís Alberto San Juan, actor 
i director compromès i impulsor 
de la cooperativa Teatro del Barrio, 
que coprodueix el muntatge jun-
tament amb el Teatre Lliure. Ruz·
Bárcenas arriba avui (fins diumen-
ge) a l’Espai Lliure amb Pedro Casa-
blanc i Manolo Solo donant veu a 
les paraules de l’extresorer del Par-
tit Popular i del magistrat, respecti-
vament. Al final de la funció d’avui, 
se celebrarà un debat amb l’activis-
ta Ada Colau, el diputat David Fer-
nàndez i el periodista Enric Juliana, 
moderat per San Juan.
 «La gent té fam de realitat, d’en-
tendre què està passant i el teatre 
et dóna una mirada d’aquesta rea-
litat. Totes les paraules i noms que 
surten a l’obra es van dir en l’inter-
rogatori. I no és el mateix informar-
se del que va passar llegint els mit-
jans que escoltant les paraules de 
Bárcenas dins de la veritat del te-
atre», subratlla el director madri-
leny, que ha apostat per fer seure 
els actors cara a cara i deixar-los 
parlar. Ells i la taula del jutge plena 
de documents. Els artificis i les dis-
fresses –«vaig pensar a posar-li pa-
tilles a Casablanc però no calia»– 
sobren. Així ho demostra la gran 
acollida que ha tingut el muntatge, 
estrenat el 23 de maig al Teatro del 
Barrio i que, va recordar el direc-
tor, en el futur quedarà com a do-
cument «per mantenir viva la me-
mòria» sobre un passat corrupte. 

Rialles i indignació

Diu San Juan que la situació dra-
màtica que passa desperta indig-
nació i també rialles, per la barra 
de l’interrogat i l’aparició de noms 
com José Luis Moreno, Mercado-
na... L’obra ha despertat l’interès 
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Parla Bárcenas
Alberto San Juan dirigeix l’obra de Jordi Casanovas sobre 
l’interrogatori del jutge Pablo Ruz a l’extresorer del PP el juliol del 2013

de molts periodistes, com Pedro J. 
Ramírez, però no se sap si hi ha polí-
tics que l’hagin anat a veure. Sí que li 
consta que al jutge Ruz li agradaria. 
«Van venir les seves secretàries però 
a ell no li deu semblar gaire correcte», 
argüeix el director, que es va llicenci-
ar en periodisme abans de fer el salt 
a la interpretació. 
 Amb el Teatro del Barrio, que diri-
geix, pretén «fer política a través de la 
cultura, unir-se a la lluita». En aquesta 
línia de teatre polític «gairebé perio-
dístic» prepara noves produccions. Al 
febrer s’estrenarà Las guerras correctas, 
de Gabi Ochoa, sobre l’entrevista que 
Iñaki Gabilondo va fer a Felipe Gon-
zález sobre els GAL el 1995; després 
una obra sobre el president de la Co-
munitat de Madrid, Ignacio Gon-
zález, i una sobre la monarquia. «To-
tes rigoroses amb la informació, sen-
se frivolitzar però sense tallar-se. És 
un dret cívic no tallar-se». Els polítics 
són un filó escènic inesgotable. Com 
a mostra, San Juan va recordar les 
«enigmàtiques i intolerables» parau-
les d’Aznar, que ha dit que «una hiper-
regulació portarà més corrupció per-
què les persones intel·ligents no vol-
dran treballar a l’Administració». H

33 Pedro Casablanc, en el paper de Bárcenas, a l’obra ‘Ruz-Bárcenas’. 
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