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seu entorn per a l’obra que està es-
crivint sobre la vida de l’expresident 
de la Generalitat. Creu que el condi-
cionaria. “Quan trobo informacions 
contradictòries, opto per la més in-
teressant a nivell dramatúrgic”, diu. 

La realitat copia la ficció 
A vegades les escenes reals tenen 
interès dramatúrgic per si soles. 
Després de Ruz-Bárcenas, Casano-
vas va tornar a usar la transcripció 
d’una situació real per a un docuth-
riller, Port Arthur, que reprodueix 
un interrogatori policial. “La mane-
ra com es dosifica la informació 
sembla fruit de la mà d’un drama-
turg. Tot està molt ben dosificat i 
van caient petites bombes d’infor-
mació constantment. Però el que és 
extraordinari és la manera com 
s’expressen els personatges”, expli-
ca Casanovas. I afegeix que, en 
molts casos, “si aquests diàlegs els 
hagués escrit algú intencionada-
ment potser hauríem dit que l’au-
tor s’ha equivocat, però com que ve 
de la realitat t’ho has de creure”. De 
fet, l’actor Pedro Casablanc va tre-
ballar el personatge de Bárcenas 
només amb la informació del text 
i, segons l’autor, es va convertir en 
una còpia gairebé perfecta. “Fins i 
tot familiars seus han dit que és 
idèntic”, afirma. 

Alberto San Juan qüestiona 
‘El rey’ al Teatre Lliure

Luis Bermejo 
és el rei Joan 
Carles I, i 
l’acompanyen 
en l’obra 
Alberto San 
Juan i Willy 
Toledo.  
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El rey segueix la vida de Joan Car-
les I des que va arribar a Espanya el 
1948 fins a l’actualitat, i ho fa sota 
la pell de l’actor Luis Bermejo, que, 
en paraules de San Juan, “no ha pre-
tès caricaturitzar el personatge sinó 
buscar la veritat”. De fet, molts dels 
diàlegs són extrets dels personatges 
reals. L’acompanyen en el viatge 
l’actor Guillermo Toledo i el mateix 
San Juan, que interpreten fins a una 
dotzena de personalitats de la polí-
tica espanyola com Franco, Adolfo 
Suárez i Felipe González. 

I després... l’Íbex-35 
L’actualitat política és una constant 
en els espectacles de la cooperativa 
madrilenya Teatro del Barrio, que, 
després d’Autorretrato de un joven 
capitalista español i Ruz-Bárcenas, 
presenta aquí la seva cinquena pro-
ducció. San Juan ha estat al darre-
re –i també al davant– de la majo-
ria d’obres, però creu que ha arribat 
el moment del relleu: “La idea és 
que els pròxims projectes es vagin 
ampliant i es facin en comunitat”. El 
que no canviarà serà la línia ideolò-
gica de la companyia: el següent es-
pectacle tractarà el poder econòmic 
espanyol al voltant de l’Íbex-35. 

San Juan explica que el 15-M va 
marcar l’inici d’una etapa perquè va 
qüestionar per primera vegada el 
model construït. Ell es reconeix 
“emocionat de poder participar en 
una etapa de canvi que encara no ha 
acabat” i fa una predicció sobre el 
futur polític espanyol: el PP i el 
PSOE arribaran a un acord.e

Joan Carles I s’enfronta al “relat oficial” la Transició

Per a què serveix la monarquia? ¿El 
rei va ser la millor garantia demo-
cràtica? Quina relació va tenir amb 
el 23-F? I amb la corrupció? Quins 
són els objectius de la monarquia de 
cara a les pròximes dècades? Teatro 
del Barrio qüestiona la utilitat i la le-
gitimitat del regnat de Joan Carles 
I en el seu últim espectacle, El rey, 
que es pot veure a l’Espai Lliure de 
Montjuïc fins al 20 de març. L’autor 
i director, Alberto San Juan, obre 
molts interrogants sobre la relació 
que el monarca ha tingut amb la his-
tòria recent del país, amb especial 
atenció al període de la Transició.  

“Em sembla obligat tractar la 
monarquia espanyola per entendre 
l’actualitat –afirma San Juan– per-
què el rei és la màxima autoritat de 
l’Estat i la màxima autoritat mili-
tar”. Així, l’espectacle qüestiona les 
“versions oficials” i “el relat domi-
nant, segons el qual el rei emèrit va 
portar la democràcia i després la va 
salvar el 23-F” però sense oferir cap 
veritat alternativa. San Juan denun-
cia l’opacitat que existeix en les ins-
titucions, que no ha permès encara 
“conèixer a fons la realitat d’alguns 
fets de la història com el 23-F o el 
terrorisme d’estat”. Per això, s’han 
vist “amb l’obligació d’especular a 
partir dels indicis d’investigacions”, 
justifica el director, que defineix el 
projecte com una “ficció contra la 
ignorància”. 

BARCELONA
C.A.

Però per molt fidel que vulgui ser 
als fets, el llenguatge teatral s’impo-
sa. “Quan poses un text a l’escena-
ri es regeix per les mateixes regles 
que la ficció”, diu Serrano. Per això 
hi ha autors que agafen els fets ori-
ginals per treure’n una lectura prò-
pia. Segons l’autor i director d’El 
rey, Alberto San Juan, “el teatre ha 
de ser apassionant; si no es tracta 
com un relat màgic i especial no ser-
veix de res”. “El coneixement té un 
vessant emotiu molt potent –apun-
ta el director de Nadia–; produeix 
una catarsi amb el públic”. 

Lali Álvarez també entén que una 
de les eines del teatre és l’emoció, 
però, combinada amb la informació, 
té una funció més enllà de l’entrete-
niment: “És el punt de partida per a 
una reflexió col·lectiva i per a una 
posada en comú d’idees i possibles 
solucions”. Una visió compartida 
per Simona Levi: “Els artistes tenim 
una certa responsabilitat i hem de 
contribuir al canvi social”. Que el te-
atre pot tenir conseqüències ho de-
mostra el fet que el director de Ca-
margate rebés ofertes econòmiques 
d’alguns sectors que volien utilitzar 
el tema per “dinamitar el procés”, 
diu. “Evidentment els vaig rebutjar, 
però em vaig adonar de com de fàcil 
és i com de prop em trobo del que es-
tic denunciant”.e
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Context 
Hi apareixen 
personalitats 
com Franco, 
Suárez i 
González 

Veritat  
El director 
veu l’obra  
com “una 
ficció contra 
la ignorància”

Jordi Palou-Loverdos deixarà  
la direcció del Memorial Democràtic
Jordi Palou-Loverdos deixarà la direc-
ció del Memorial Democràtic després 
de més de quatre anys al càrrec, segons 
ha pogut saber l’ARA. Advocat i medi-
ador en conflictes internacionals, Pa-
lou-Loverdos ha anunciat al conseller 
Raül Romeva que pretenia començar 

una nova etapa professional i des de la 
conselleria d’Afers Exteriors coinci-
deixen que és un “bon moment per 
obrir una nova etapa”. El Memorial De-
mocràtic ha viscut diversos viratges. El 
va crear el 2007 el govern tripartit per 
liderar les polítiques de memòria i va 

anar patint retallades de pressupost, 
personal i competències. La primera 
seu es va clausurar i es van traslladar 
l’espai expositiu al castell de Montju-
ïc i les oficines al centre de Barcelona. 
Dimecres, el Parlament va aprovar “de-
finir-ne clarament les funcions”.


