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Encara amb el jet lag Josep Maria Pou i Mario Gas es van disculpar de no assistir a la roda de
premsa perquè estaven rendits- del triomf que han assaborit al Festival de Mèrida on els van
aplaudir 9.000 persones molt entregades, avui s'estrena al teatre Romea Sócrates. Juicio i muerte
de un ciudadano, un text de creació de Mario Gas i Alberto Iglesias, que dirigeix Mario Gas. És un
espectacle per a actors sense massa artificis que puguin distreure les paraules, que neden entre la
filosofia de Sócrates i els esdeveniments més actuals. Amb aquest plantejament, Paco Azorín ha
creat un espai escènic tan auster com contundent. Els intèrprets són "un immens Josep Maria
Pou", en paraules de Borja Sitjà, director artístic del Romea, a més de Carles Canut, Amparo
Pamplona, Pep Molina, Borja Espinosa, Ramon Pujol i Guillem Motos. Es pot veure fins al 2
d'agost i ja ens han avançat que a la tardor tornarà a Barcelona.

L'espectacle neix de la voluntat de posar en escena una part del pensament del més gran filòsof
de la humanitat i pare del pensament occidental. "La vida i obra de Sócrates va ser molt especial,
va marcar l'inici de tot. Per exemple, no existeix transcripció directe del seu pensament, ell no va
voler mai escriure ni una línia, perquè pensava que tothom havia de desenvolupar els seus propis
pensaments sense influències. Tot el que sabem és per Plató i altres alumnes, que en van parlar",
diu Sitjà. Sócrates sempre deia que si no saps una cosa s'ha de preguntar i, a partir de les
preguntes, arribar a una conclusió. Ell defensava sempre la seva ignorància. De Sócrates és la
famosa frase Només sé que no sé res.

Sitjà remarca que fem atenció al subtítol Juicio i muerte de un ciudadano, "perquè és important, ja
que no es parla tant de la filosofia sinó del seu judici i la seva mort." Sócrates va ser jutjat en plena
democràcia per parlar de democràcia al país que va inventar la democràcia. "Va posar en qüestió
coses quotidianes com el fet que els jutges fossin triats per sorteig i no per votació; va denunciar la
corrupció a Atenes, va lluitar per la honestedat i pel compliment de les lleis i va advertir contra el
paper supersticiós i manipulador de la religió oficial. Un seguit de coses que molestaven al poder...
Finalment va ser acusat de menysprear els déus i corrompre la joventut.", continua Sitjà.
L'espectacle se centra en aquesta etapa i la seva mort, després d'ingerir una copa de cicuta.
"S'hauria pogut escapar, però va preferir donar valor a la seva honestedat i coherència en no evitar
la condemna. El més gros que va fer va ser provocar una crisi de pensament"

Sobre l'actualitat del text, Sitjà ha assegurat que "és tan actual que la volien dedicar al poble de
Grècia per tot el que està patint, conseqüència de la mala gestió i corrupció dels antics dirigents
que ho van provocar", diu Sitjà.


