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Escenari|s
Davant l’estrena de ‘Sócrates. Juicio ymuerte de un
ciudadano’, amb JosepMaria Pou comel filòsof
condemnat per assenyalar els vicis d’una
democràcia decadent, conversem amb el director
MarioGas sobre l’obra i sobre la seva trajectòria

MarioGas
i el ciutadà
Sòcrates
ALBERT LLADÓ

Era pel febrer. Mil noucents qua
rantaset. El cantant Manuel Gas
estava en escena, a Montevideo,
donant vida a Simpson, al vell i
borratxo mariner de La tabernera
del puerto, la sarsuela del mestre
Sorozábal. Just quan el també ac
tor interpretava l’ària La luna es
blanca,muy blanca, la seva dona, la
ballarina Ana Cabré, donava a
llum el seu fill Mario. És així com
començaunanissagaque continua
avui, al costat deVickyPeña,Ores
tes iMiranda Gas.
Mario Gas repassa la seva tra

jectòria mentre reorganitza el seu
cabell blanc, les seves llunes blan
ques, dins d’un elegant barret que
mou com un barret de copa. Entre
la capital de l’Uruguai i BuenosAi
res va estar la família de gira du
rant dos anys. “En els moments en
què puc estar desorientat, m’agra
da recordar aquest bagatge, entre
escenaris, de la infantesa”, reco
neix. “Em dóna força”. Però, ja a
Barcelona, hi ha un personatge fo
namental per alimentar la curiosi
tat sense fi de l’adolescent. Es trac
ta de Mario Cabré, el seu oncle,
l’actor, poeta i torero que li deixa
ordenar la seva biblioteca, desco
brint així, a una edat molt prime
renca, textos d’autors com Bertolt
Brecht. “Tenia molta proximitat
amb ell”, ens explica.
I lamúsica. L’avui reconegut di

rector recorda com el seu germà
Manuel,mort el 2009, el desperta
va de petit mentre practicava amb
el piano. En aquest ambient artís
tic creix un jove que acaba estudi
antDret ambel desig de convertir
se en diplomàtic. Però a la univer
sitat d’aquella ciutat convulsa dels
anys seixantaconeixelqueell ano
mena una “càtedra ambulant”, un

grupde companys, també famèlics
de coneixement, entre els que es
troben Cristina Fernández Cubas,
Enrique VilaMatas o Emma Co
hen. “Organitzàvemseminaris, lle
gíem d’una manera obsessiva... Va
ser un gran caldo de cultiu. Es van
ajuntar amistat i investigació”, ex
plicaMarioGas que, gairebé sense
buscarho, de forma natural, es va
endinsant al teatre universitari i
independent.
Gas es veu a si mateix com un

autodidacte. No segueix només un
mètode perquè els coneix tots. I
les seves influències no vénen úni
cament de l’escena. Consumeix
compulsivament tot el cinema que
pot: Billy Wilder, Orson Welles,
John Ford, Buñuel... “Sóc un fanà
tic. Ha contribuït a la meva forma
d’entendre el ritme i el muntatge”.
I és que el cinema ha estat una de
les seves recurrents fílies. Com a

director, és el responsable del
curtmetratge Tango. Després, va
portar a la pantalla gran, el 1998,El
pianista, una adaptació de la no
vel∙la deManuel VázquezMontal
bán. I és que el cinema és, gairebé
per casualitat, una de les seves pri
meres formesde subsistència. Avi
at el contracten com a actor de do
blatge, un ofici on aprèn “de tona
litat, de respiració”. Ha prestat la
seva veu a John Malkovich, Ben
Kingsley o Geoffrey Rush.
L’heterogènia carrera de Mario

Gas respon més a una pulsió in

Del Saló Diana
a l’Español de
Madrid passant
pel Condal

Mario Gas s’ha acostat al tea
tre des de tots els vèrtexs
possibles. I a més ho ha fet
així, entenentho com una
totalitat, des del principi de la
seva trajectòria. Del teatre
universitari passa al teatre
independent, dignificant la
professió a través del sindicat
d’actors, i inventantse el que
avui coneixem com el Festival
Grec. L’any 1977, un grup
d’amics, amb fam d’experi

mentar, converteixen un vell
cinema en el Saló Diana, en ple
barri xino de Barcelona. Les
pressions externes, i també les
internes, fan que l’aventura duri
pocmenys de dos anys. Però
aquella experiència marca per
sempre la manera de relacio
narse amb els seus col∙legues.
Organitzen les llegendàries
Jornades Llibertàries Interna
cionals i conviden, entre molts
d’altres, el Living Theatre. “Era
un crit de creativitat. Però just
llavors es va començar a institu
cionalitzar tot. I no érem gens
dòcils”, recorda.
Gestió i creació s’han anat

trobant en la vida deMario Gas
des d’aleshores. Va ser el pro
gramador del Festival de Tar

Un moment dels
assajos de ‘Sócra
tes. Juicio y muerte
de un ciudadano’.
A l’esquerra, amb
barret, Mario Gas;
a la dreta, amb
ulleres, Josep
Maria Pou

FOTO SERGI ALCÀZAR

La carrera de Gas
és heterogènia i
inconformista: estima
per igual el teatre de
text, el musical, l’òpera
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ja a la mà, amb el seu barret blanc.
Ens respon amb una altra pregun
ta: “A qui no li agrada que l’esti
min?”. Però insisteix: “Això és una
cursa de fons”.
Un altre dels autors a qui ha

arribat per intuïció és Tennessee
Williams. Del dramaturg dels Es
tats Units ha muntat El zoo de vi-
dre,La gata sobre la teulada de zinc
calent i Un tramvia anomenat de-
sig. “Té una càrrega poètica im
pressionant, sap mirar les contra
diccions violentes de l’individu i
de la societat”.
Però com i quan descobreix allò

que està buscant?El procésde cre
ació sempre és diferent per a Ma
rio Gas. “Mai no se sap. Viatges,
llegeixes, i de vegades cauen a les
tevesmans obres que t’enlluernen.
El temps et va destil∙lant: diferen
cies molt l’obra que t’agrada en

conformista que a una estratègia
prèvia. Si la seva figura ha estat
clau per trencar tabús amb la sar
suela o l’òpera, algú que estima el
teatre de text ha defensat també
que un altre musical, més enllà de
la simple evasió, és possible. Per
això s’acosta a la figura d’un com
positor com Stephen Sondheim,
en el qual ha insistit dirigint Swee-
ney Todd, A Little Night Music,
Golfus de Roma y Follies. “Sond
heim és teatre químicament pur”,
afirma. “Un autor només m’ha de
torbar”.
Per Follies, el 2013, va ser reco

negut amb sis premis Max, entre
aquests el de la millor direcció
d’escena.Guardonsno lihan faltat.
El 1996 s’emporta el Premi Nacio
nal de Teatre de Catalunya. Dos
anysmés tard, el 1998, el distingei
xen amb el Premi Ciutat de Barce
lona de les Arts Escèniques.
Però en aquest ofici del teatre,

on hi ha poques certeses, què sig
nifica triomfar, per a Mario Gas.
“Només hi ha una cosa més peri
llosa que el fracàs, i és l’èxit”, ens
contesta mentre continua jugant,

dor, entre 1889 i 1992, i del Festi
val Olímpic de les Arts, el 1992.
Més tard va dirigir, durant nou
temporades, el Teatre Condal,
“en un intent de fer un teatre, si
no plenament comercial, sí
menysmarginal”. “Es pot ser
molt creatiu gestionant”, afirma
qui, entre el 2004 i el 2012, es va
fer càrrec d’El Español, aMa
drid, amb una clara consciència
de teatre públic de qualitat. Va
ser durant aquells anys quan
s’obren les sales delMatadero,
reivindica de nou un gènere tan
relegat com la sarsuela, o mostra
la feina d’una companyia tan
radical, i tan valorada en llocs
com Buenos Aires, com La Za
randa.
“Ser un home de teatre signifi

ca intentar comprendreho tot...
Ser en un despatx, dirigir, actu
ar... fins i tot com es clava un
clau”, afirmaMario Gas.
Aquesta idea gairebé holística

del teatre és la que ha anat for
jant un estil inconfusible. I també
unmodus operandi a l’hora de
crear comunitats. Gas concep la
direcció, d’un centre, d’un festi
val o d’una companyia, com si fos
unmèdium. “Quan ets jove, ten
deixes a creure que ho saps tot...
Un va desposseintse d’això”, ens
explica, a més d’afirmar que
l’important és poder dubtar en
equip. “Amb el pas del temps vas
trobant la teva gent, però és im
portant que això no sigui un
nucli tancat”.
Com a director d’escena aporta

dispositius, però entén, ens
diu, que “cal explicar l’obra
entre tots”. I cal saber també
“esperar” l’actor, que té el seu
tempo, en una operació que
s’acosta a la maièutica i a
l’alquímia. “No sempre ets tu,
com a director, el qui més sap.
Adonarse d’això és un camí
que he fet inconscientment”,
afegeixMario Gas.
I aquí, una altra vegada,

ressona Sòcrates, la necessitat
de veure la ignorància com a
una potencialitat i no pas com
una cosa castradora. La re
cerca, en la gestió i en la crea
ció, comença quan som capa
ços d’admetre que no tenim
totes les respostes per enda
vant. A.LL.

>

EL DIRECTORMario Gas és un
dels nomsmés polivalents
del teatre espanyol, capaç
d’enfrontarse, a cavall entre
Barcelona iMadrid i amb el
mateix grau d’èxit, a la di
recció, l’autoria o la inter
pretació.

L’OBRALa figura de Sòcrates
es torna actual per reflexio
nar sobre qüestions com la
democràcia, l’honestedat, la
corrupció...

les claus



2
6

Cu
lt
u
ra
|s

La
Va
ng
ua
rd
ia

D
is
sa
bt
e,
11

ju
lio
l
20
15

E
S
C
E
N
A
R
IS llegirla d’aquella que t’impulsa

a muntarla”, relata, just ara que
també s’ha anunciat que en la prò
xima temporada del Teatre Lliure
dirigirà Invernadero, un Harold
Pinter, en versió d’Eduardo Men
doza.
Diem que tot teatre és polític

perquè els dos grans temes són,
sempre, l’ànima humana i la rela
ció de l’home amb el poder. Però,
què és el compromís per a Mario
Gas? “El compromís més impor
tant és el que un té amb un ma
teix”. En la seva etapa università
ria estava clar contra què i qui
combatre... I ara? “En el moment
en què vam deixar de tenir ene
mics a les instàncies públiques,

allà vam fer un pas rar. Es va co
mençar a gestar l’imperi de l’admi
nistratiu”.
Quedar ambGas i noparlarde la

situació política és impossible. Per
això li preguntem com veu els
nous partits, si les victòries d’Ada
Colau i Manuela Carmena poden
servir per recuperar els ponts per
duts entreBarcelona iMadrid. “La
distància entre les dues ciutats és
una mica més supraestructural
que de la gent. Els que som de la
república independent del teatre
sempre ens hem entès. És veritat
que abans Barcelona semblava
més potent, és possible que hagi
perdut energia permirarsemassa
el melic... Espero que aquell pont
es torni a cosir”. Creu Gas que el
Govern central, i en especialMon
toro, s’ha venjat amb el món de la
cultura. “El 21% d’IVA ha destros
sat el sistema”, diu i en aquest sen
tit demana que, a les noves forma
cions se’ls deixi temps, “que pu
guin equivocarse”.

La vigència de Sòcrates
Parlant de la idea de ciutat, de la
polis, arribem al personatge que
l’ha segrestat durant els últims
mesos. Després d’estrenar aMèri
da, porta al TeatreRomea, dins del
Festival Grec, Sócrates. Juicio y
muerte de un ciudadano, un text en
el qual JosepMariaPouencarnael
filòsof que va ser condemnat per
assenyalar els vicis d’una demo
cràcia en decadència. El mateix
MarioGas, al costatd’Alberto Igle
sias, s’ha fet càrrec de la dramatúr
gia, a partir de textos de collita
pròpia i dePlató,Xenofont,Diòge
nes Laerci i Aristòfanes.
L’obra, que recorre al flashback

per mostrarnos els motius de
l’execució del filòsof grec, posa en
escena alguns dels grans ensenya
ments de Sòcrates, com el prendre
consciència de la pròpia ignoràn
cia a partir del “només sé queno sé
res”. Gas creu que “és molt bo re

conèixer les nostres equivocaci
ons. Al coneixement només pots
arribar al costat de l’altre”.
L’obra, ambmoltes picades d’ull

més o menys evidents a l’actuali
tat, posa en evidència una gran pa
radoxa: la societat que va inventar
la democràcia, el govern del poble,
és laqueordenamatarundels seus
millors homes. “Què és una demo
cràcia?”, es pregunta Gas. “Si afir
mem que és una cosa pètria, no és
una democràcia. Els que no creien
en la Constitució, ara diuen que és
magnífica i no s’ha de tocar.
A la peça comprovem també els

riscos de què els pensadors, que
per definició han de vigilar el ne
potisme, s’acostin massa al poder.

ComMèlet, un dels qui, per enve
ja, denuncien Sòcrates. Després es
penedeix, però ja és tard: “Quina
vergonyaper als poetes posarse al
servei del poder”, diu enunade les
rèpliques. Creure en la cultura és
saber ser independent, afirmaGas,
que, acudint a Prevert, recorda
que “no s’ha de deixar que els in
tel∙lectuals juguin amb llumins”.
“El polític vol imposar la seva

idea”, afegeix Gas, que posa en re
llevància que Sòcrates sempre ofe
reix a l’altre la possibilitat de con
vèncer. “Dialogar honestament et
reclama molta humilitat...”. Però
de l’honestedat no es menja, “no
paga elsmetges, els artesans,” això
ésdel que es queixaXantipa, la do
na de Sòcrates, que apareix a l’es
cenari per trencar totamenad’ide
alització del personatge. Ell ma
teix es defineix com “arrogant i
superb”. El director ho tenia clar
des del principi: “Seria unerror fer
una hagiografia de Sòcrates. És un
ésser humà, no un profeta. Calia
desposseirlo de qualsevol tipus
d’halo místic”.
Critó ofereix ajudar Sòcrates a

escapar, però el pensador prefere
ix renunciar a salvarse per obeir
les lleis. La coherència es paga ca
ra. I així veiem en escena un altre
dels seus grans llegats: que la justí
cia i la revenja no són la mateixa
cosa. “Ni tan sols qui és tractat in
justament no ha de tornar mal per
mal”, dirà. “No el jutgen, es ven
gen. Si fuig, dóna la raó als acusa
dors. El maten els homes, no les
lleis d’Atenes”, explica Gas, men
tre torna a col∙locarse el barret
blanc, que corona l’home de teatre
que tenim davant. L’home que en
cara conquereix, sorprès, la lluna
blancaqueapareixdarreredecada
escenari. |

Mario Gas / Alberto Iglesias

Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano

TEATRE ROMEA. DEL 16 DE JULIOL AL 2 D’AGOST.

BARCELONA.CAT/GREC

Matar Sòcrates?

A. LLADÓ

L’estrena del Sócrates deMario Gas
coincideix amb la publicació del nou
assaig de Gregorio Luri, un llibre dedi
cat al filòsof grec on el pensador català
es pregunta per la vigència del llegat de
Sòcrates. En una societat en la qual
sembla que el que és nou ha substituït
el que és bo en l’ordre dels nostres
valors, “anomenem diàleg al que fem a
Facebook”.
Luri posa l’accent, precisament, en la

conversa com una defensa de l’huma
nisme. Reflexionar, ens diu, és una
manera d’autodialogar. Però el diàleg
no és un lloc en el qual convèncer l’al
tre, no és una batalla contra un adver
sari. L’oratòria, en definitiva, no és una
arma invasiva. Al contrari, al diàleg
s’entra amb total imprevisibilitat per
descobrir la fragilitat de les certeses.
És, tant per a Luri com per aMario
Gas, una recerca sense apriorismes. De
vegades, simplement per aclarir les
diferències.
Sòcrates és el nostre contemporani,

segons Gregorio Luri, perquè els
problemes que va posar damunt la
taula són conflictes que perduren, i els
seus interrogants poden il∙luminar el
present des del passat. Per això aquest
llibre, i una obra com la que protago
nitza JosepMaria Pou, just quan Grè
cia es debat entre abandonar o no
Europa, és d’una actualitat sorprenent.
És l’actualització d’una potència, el
judici i la condemna a qui incomoda
qüestionant la perversió a la qual ha
arribat el sistema.
El diàleg també és una trobada amb

la tradició precedent. No es tracta d’ar

queologia, ni de reclamar un testament,
sinó d’entendre que Einstein es basa en
Newton i aquest en Kepler, i aquest en
Galileu, i aquest en Copèrnic... Tot i
això, Luri afirma que “l’edat del diàleg
està deixant pas a l’edat del sentiment”.
Hem oblidat l’ambició dialèctica, i així
“l’emotisme ètic trobamés noble la
nàusea que la gana”. Hi ha, alhora, un
triomf de l’individualisme possessiu i
“l’home polític d’Aristòtil és substituït
per l’home terapèutic”. La tesi de Luri
és que hem passat de l’autocontrol a la
incontinència.
“El primer dogmamodern és el de

l’autonomia” però, alhora, no volem
cuidarnos de nosaltres mateixos. Per
això, malgrat que reclamem constant
ment la llibertat individual, continuem
delegant en l’ídol. I és que, commani
festa Gregorio Luri, parafrasejant Plató,
l’home polític viu entre la fe i la raó. I
què és Europa? El resultat de la tensió
entre el llegat de Jerusalem (la fe i
l’Església) i d’Atenes (la raó i l’Acadè
mia).
Tant Gas (que fuig de l’hagiografia)

com Luri (que demana de no caure en
la “veneració cursi”) s’acosten al pensa
dor grec com un personatge que fa de
l’honestedat la seva autèntica rebel∙lia,
una honestedat que l’obliga a desafiar
la ciutat. “En la crítica del tabú està la
filosofia”, apunta l’autor de ¿Matar a
Sócrates?També aquí es troba el teatre
que ens sacseja com els espectadors
actius que aspirem a ser.

Gregorio Luri

¿Matar a Sócrates?

ARIEL. 299 PÀGINES. 18, 90 EUROS

Mario Gas fotografiat recentment a Barcelona FOTO JORDI PLAY

>

El Sòcrates de Gas és
un ésser humà, no un
profeta: “Calia
desposseirlo de
tot tipus d’halomístic”

Sondheim oTennessee
Williams són alguns
dels seus autors
favorits, i té en projecte
una obra de Pinter


