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Voleu porno? Aneu al Teatre
Lliure, al de Montjuïc. Porno
dur. Porno polític. Sentireu xafo-
gor, vergonya aliena, indignació,
no necessàriament per aquest or-
dre ni de forma consecutiva o
substitutòria. El Teatre Lliure
acull –només fins diumenge 21–
Ruz-Bárcenas, una obra de títol
només aparentment críptic.
Després de la seva estrena

d’abans-d’ahir a la nit a Barcelo-
na, el teatre es va convertir en el
que últimament es converteixen
els teatres: en àgores per a la polí-
tica, amb un debat sobre la cor-
rupció –i les seves possibles solu-
cions– entre el diputat de la CUP
David Fernàndez, la impulsora
de la plataforma política Guan-
yem, Ada Colau, i el director ad-
junt de La Vanguardia –i delegat
a Madrid– Enric Juliana, àvid
cirurgià de la cort. Van sermode-
rats pel director de l’obra, Alber-
to San Juan.
Com si fos un partit de futbol

o un combat de boxa,Ruz-Bárce-
nas és efectivament una lluita, pe-
rò dialèctica, entre dos dels
(molts) cognoms clau de l’actual
moment polític espanyol: el jut-
ge Pablo Ruz i l’exgerent i extre-
sorer del Partit Popular Luis Bár-
cenas, en presó preventiva des
de finals de juny del 2013 per di-
versos delictes relacionats amb
el presumpte finançament il·le-
gal d’aquest partit.
La pornografia és per l’ex-

plícit. L’autor de Ruz-Bárcenas,

Jordi Casanovas, va armar l’obra
amb l’interrogatori judicial lite-
ral, simplement reduint-lo de sis
hores a poc més d’una, però sen-
se modificar-lo. No hi ha res a
l’obra que no estigui en la trans-
cripció del sumari.
Casanovas es limita a retallar

el text i a pentinar els actors, en
aquest cas els sensacionals
Pedro Casablanc (Bárcenas) i
Manolo Solo (Ruz), que ens por-
ten a l’epicentre del secret suma-
rial. Tota la trama, o potser la
defensa desesperada del traïdor
(o traït), qui ho sap, escopint so-
bre els qui van ser els seus caps.
Però tot, tot, amb papers pelmig:
els famosos papers de Bárcenas,
efectivament.
Tota la nuesa de la corrupció

en diàlegs als quals Ruz i Bárce-
nas es limiten a afegir fanfarrone-
ria, sorpresa, suor i brillantina.

El diàleg és demolidor. Ruz
indaga d’on surten les partides
de diners que el tresorer ha anat
anotant, on les guarda, a qui les
lliura. Apareixen molts dels
noms que han manat els últims
anys en el partit de la dreta
espanyola, de José María Aznar
o Ángel Acebes a Mariano
Rajoy i María Dolores de
Cospedal.
Alguns d’ells, com a receptors

de paquets de 25.000 euros en
bitllets de 500. Insistim: el text
és una declaració literal, no hi ha
per part del dramaturg més
ficció que les ganyotes fanfarro-

nes de l’acusat o les sorpreses
del magistrat.
El públic riu, divertit però

principalment indignat, toca
l’ase, esbufega: intervé, forma
part del muntatge. En algun
moment, Ruz increpa la platea,

com si fossin els lletrats assis-
tents. S’està parlant de coses
serioses, callin senyors.
El debat posterior no va ser

tal, perquè la corrupció no té qui
la defensi.
Juliana va narrar experiències

madrilenyes, en especial la seva
trobada amb José Luis Peñas, el
regidor del PP ofès que va gravar
(durant 16 mesos!) Álvaro Cor-
rea, l’epicentre de la trama Gür-
tel (‘corretja’, en alemany), de la
qual va emanar la de Bárcenas.
“És significatiu –va remarcar–
que les dues principals trames
de corrupció a Espanya, Filesa i

Gürtel, neixen de delacions”.
Colau va lamentar que “tanta in-
formació sobre corrupció gene-
ra impotència i frustració” i Fer-
nàndez, l’“hiperrealisme tràgic”
del que està passant. Va aportar,
com a president de la comissió
parlamentària del cas Pujol,
algunes dades igual de porno-
gràfiques: a Espanya hi ha 1.700
causes judicials per corrupció,
1.900 imputats, uns 80.000
milions d’euros de procedència
espanyola estan a Suïssa, 24.000
espanyols resideixen a
Andorra...
Hi ha solució? PerColau, és ne-

cessari un sistema de mitjans de
comunicació, siguin públics o pri-
vats, que exerceixi de “contrapo-
der”; i confia, va afegir, “en l’altís-
sima capacitat de transformació
de l’ésser humà”; per Fernàndez,
que la fiscalia de Catalunya dis-
posi demés de tres fiscals especi-
alitzats en la matèria, que són els
que té, i que la legislació s’adapti
a la realitat.
Juliana va voler subratllar

que, enmig del caos cal observar
una certa tradició de judicatura
espanyola; aquesta –Ruz– és
capaç d’assenyalar amb el dit
una ministra el dia abans que el
seu cap vagi al Congrés a expo-
sar el seu catàleg anticorrupció.
Amb una interlocutòria, Ruz

mata la ministra i mata el
catàleg.c

David Fernàndez, Ada Colau i Enric Juliana, abans-d’ahir a la nit a l’escenari, després de l’obra

Pedro Casablanc caracteritzat com Luis Bárcenas a l’obra que el Teatre Lliure de Montjuïc acull fins diumenge

EL MIRADOR

Hi ha solució? Ada
Colau confia “en
l’altíssima capacitat
de transformació
de l’ésser humà”

El públic riu, divertit
però principalment
indignat, toca l’ase,
esbufega; intervé, forma
part del muntatge

‘Ruz-Bárcenas’, de Jordi Casanovas, exhibeix de forma literal l’interrogatori judicial d’un presumpte corrupte del PP

MAITE CRUZ

TEATRO DEL BARRIO

Ignacio Orovio

Cultura

PornografiaalLliure


