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Guerin presentarà 
pel·lícula a Locarno
El director barceloní José Luis Guerin 
participarà al Festival de Locarno amb la 
seva nova pel·lícula, La academia de las 
musas. Entre els noms que lluitaran pel 
Lleopard d’Or del certamen suís hi ha 
Chantal Akerman, Sergio Oksman, Hong 
Sang-So i Ben Rivers.
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rir. Perquè, si no, s’estaria burlant de la 
democràcia i les lleis i els faria molt mal. 
Això em sembla la millor conseqüència 
de l’espectacle”.  

“Aquella jove democràcia no païa la 
independència, l’agudesa i l’ètica d’un 
home íntegre, valent, irònic, coherent 
i enfrontat per la seva actitud a l’obscu-
ritat d’un sistema anomenat democrà-
tic disposat a devorar els seus fills més 
valuosos. Els sona d’alguna cosa?”, es 
pregunta Mario Gas al text de presenta-
ció de l’espectacle, que està dedicat “al 
poble grec i al seu govern, esperant que 

El filòsof que emprenyava el poder
Josep Maria Pou protagonitza al Teatre Romea el muntatge de Mario Gas sobre Sòcrates

Mario Gas i Josep Maria Pou han trigat 
22 anys a tornar a treballar junts des-
prés de Golfus de Roma, de Stephen 
Sondheim, el muntatge que van presen-
tar al festival de teatre clàssic de Mèri-
da el 1993. Aquest any han tornat a Mè-
rida amb una obra que, en comptes de la 
comèdia i el musical, reivindica un altre 
tipus de teatre: Sócrates. Juicio y muer-
te de un ciudadano. Una setmana des-
prés de l’estrena a Extremadura, l’obra 
arriba aquesta nit al Teatre Romea en el 
marc del Grec. A més de dirigir l’espec-
tacle, Mario Gas també és l’autor del 
text, juntament amb l’actor i dramaturg 
Alberto Iglesias. El resultat és un espec-
tacle molt auster i sobri en què la parau-
la adquireix tot el pes. “Gairebé té el to 
d’un oratori”, diu Josep Maria Pou, que 
interpreta el filòsof.  

Les idees de Sòcrates es remunten al 
segle V aC però no han perdut vigència 
en ple segle XXI. “El discurs continu de 
Sòcrates a l’entorn de la virtut i l’hones-
tedat i el seu mètode de voler esbrinar-
ho tot qüestionant les coses una vega-
da i una altra és un consell per a tothom. 
Però el que el posa d’actualitat és la vi-
sió que Mario Gas i Alberto Iglesias po-
sen de relleu en l’espectacle: no tant la 
del gran filòsof sinó la d’un ciutadà 
d’Atenes que emprenya el poder contí-
nuament i que ensenya als joves del seu 
voltant que no han d’admetre les veri-
tats dels seus pares ni dels governants 
perquè sí, sinó que ho han de qüestionar 
tot”, subratlla l’actor. 

Un home coherent fins al final 
Sòcrates no va deixar les seves idees per 
escrit i el seu pensament ha perviscut 
gràcies, sobretot, als diàlegs de Plató, 
que han servit de material per constru-
ir la dramatúrgia de l’espectacle, jun-
tament amb textos de Plató, Xenofont, 
Diògenes Laerci, Aristòfanes, a més de 
Gas i Iglesias. “El que em sembla més 
important de l’espectacle és l’actitud de 
Sòcrates un cop l’han condemnat a 
mort, quan els mateixos jutges que l’ha-
vien condemnat donaven per fet que 
s’escaparia i que no arribaria mai a mo-
rir, ja que la corrupció estava tan gene-
ralitzada que els mateixos jutges i els 
guardians estaven esperant que Sòcra-
tes els donés uns diners perquè el dei-
xessin escapar. El que va sorprendre 
tothom i el que segueix sorprenent avui 
–assegura Pou– és que Sòcrates va dir 
que si la democràcia l’havia condemnat 
a mort segons unes lleis que havia jurat 
respectar i que respectava, havia de mo-
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el cas de Grècia serveixi perquè l’Euro-
pa dels ciutadans avanci i l’Europa del 
gran capital retrocedeixi”.  

Sócrates. Juicio y muerte de un ciuda-
dano agafa el relleu de l’espectacle so-
bre el filòsof que Adolfo Marsillach i En-
rique Llovet van muntar el 1970, i del 
qual Marc Antoni Broggi va fer una ver-
sió catalana que no es va arribar a estre-
nar. A més de Josep Maria Pou, el repar-
timent de l’obra inclou Carles Canut, 
Amparo Pamplona, Borja Espinosa, 
Guillem Motos, Pep Molina i Ramon 
Pujol. L’obra estarà en cartell fins al 2 
d’agost i farà temporada al Teatro Espa-
ñol de Madrid el febrer de l’any que ve 
després de fer gira per l’Estat. 

La necessitat d’un teatre polític 
Tot i que Gas i Pou creuen en la càrre-
ga política del teatre, la seva intenció no 
és fer proselitisme. “Crec molt en l’es-
cenari convertit en tribuna de debat. El 
Mario i jo pertanyem a una generació 
que va començar a fer teatre als anys 60 
i 70, en una època convulsa en què te-
níem el concepte d’un teatre de debat, 
d’un teatre d’oposició –recorda Pou–. 
Fèiem un teatre en oposició al franquis-

me i fèiem unes obres per dir damunt 
l’escenari moltes coses que no es podi-
en dir en altres llocs a causa de la censu-
ra. Amb la democràcia aquest teatre 
més brechtià va perdre força i potser ara 
és el moment de recuperar-lo. Però ai-
xò no vol dir que cada espectacle s’ha-
gi de convertir en un míting polític. No 
hem d’oblidar que, per damunt de tot, el 
teatre ha de ser un producte artístic i 
també d’oci, i es pot aconseguir que el 
públic surti del teatre fent-se preguntes 
o havent trobat algunes respostes”. 

El de Sòcrates s’afegeix dins la trajec-
tòria de Josep Maria Pou a una llarga 
llista de grans personatges, sovint amb 
una força i una complexitat molt po-
tents, com Roy Cohn, a Àngels a Amè-
rica, el rei Lear i el director d’orques-
tra Wilhelm Furtwängler de Prendre 
partit. “No els busco. Són els directors, 
els productors i els mateixos autors que 
em veuen o m’imaginen fent aquests 
personatges i per això me’ls ofereixen. 
No tinc un interès a fer-los, però un cop 
els assumeixo els disfruto com un bès-
tia i em permeten explorar la meva ma-
leta de registres i treure partit de totes 
les meves capacitats”, diu Pou.e

Amparo Pamplona interpreta 
Jantipa, la dona de Sòcrates. JERO MORALES

L’actor Josep Maria Pou en una escena de Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano, envoltat, d’esquerra a dreta, per 
Ramon Pujol, Carles Canut i Pep Molina. JERO MORALES


