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G rans i merescuts aplau-
diments per a  Jordi 
Évole, per haver aixecat 

la tapadora de l’incendi del Li-
ceu amb entrevistes a dos di-
rectors que van ser clau. El pri-
mer, Josep Maria Busquets, 
perquè si li haguessin fet un 
mínim de cas, el Gran Teatre 
del Liceu hauria tancat abans 
de l’incendi perquè pogués ser 
remodelat. El segon, Josep Ca-
minal, perquè sense la seva au-
toritat prop del poder conver-
gent, i la seva subtil i amical 
manera d’explotar-ne el com-
plex de culpa a favor d’una re-
construcció modèlica, el Liceu 
no fóra la joia que és (façana de 
fabricota a part, però en això 
consistia l’impost revolucio-
nari de l’arquitectura progre 
barcelonina).
 Busquets va topar amb la te-
merària resistència convergent 
a afluixar la bossa, en temps de 
vaques grasses, que és la causa 
de l’incendi. (En contrast amb 
la generositat d’un ministre ca-

talà de Madrid, tot sigui dit). No 
cal donar-hi més voltes ni en-
trar en detalls, perquè tots els 
que contribuíem a la presa de 
decisions sabíem que el Liceu 
era un polvorí. Busquets va fer 
més del que va poder, amb la 
modesta però infructuosa col-
laboració d’algun responsable 
públic que com ell predicava 
en el desert pujolista. Va plegar 
fastiguejat d’anunciar la inevi-
table tragèdia: incendi i com-
moció.
 La segona part és d’èxit. En 
els primers decennis de la de-
mocràcia, Barcelona es va fer 
el propòsit d’ampliar el parc de 
grans equipaments culturals 
de la ciutat. Tot i això, la dife-
rència entre el braç de l’ambi-
ció i la màniga de la inversió, 
entre els plantejaments i els re-
sultats és, amb poques excepci-
ons, clamorosa. I si hi afegim la 
indefinició i el sovintejat balbu-
ceig estratègic, no ens estranya-
rem de tantes crisis i trajectòri-
es erràtiques. La gran excepció 
és el nou Liceu, que és esplèn-
did. L’artífex, Josep Caminal. 
Per una vegada no es van fer les 
coses a mitges en l’àmbit de la 
cultura. Llàstima que no servís 
de model, ni de precedent ni, 
portes enfora del Liceu, de qua-
si res. H
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berrada tecnològica»; un joc amb el 
públic per «mostrar en la forma el que 
explica el contingut». 
 Alguna referència es farà també 
als papers de Panamà, que, observa Ser-
rano, han tingut una recepció molt 
diferent dels WikiLeaks. «Aquests 
van tenir un rebuig enorme mentre 
que les filtracions de Panamà han 
sigut acceptades des del principi. 
Potser perquè Assange, Snowden i 
Manning van facilitar el camí, però 
també perquè no hi ha una figura a la 
qual poder vilipendiar», argumenta. 
No hi ha un profeta a qui carregar-li 
la creu. H

El fundador de WikiLeaks, Julian As-
sange; l’exanalista de la CIA Eduard 
Snowden, i l’exsoldat Bradley Man-
ning (avui Chelsea) formen, a parer 
del dramaturg, director i actor Jor-
ge-Yamam Serrano, la «santa trini-
tat digital». Així titularà el seu prò-
xim projecte, dedicat a reivindi-
car aquests tres «profetes» de l’era 
tecnològica que, «com en els seus 
temps els va passar a Sòcrates, 
Jesús i Galileu», han sigut «rebut-
jats i perseguits» per dir la veritat. 
Per filtrar documents sobre els obs-
curs tripijocs del poder. 
 Després de recrear en el mun-
tatge Camargate l’esperpèntica con-
versa entre Alicia Sánchez-Camac-
ho i Victoria Álvarez al restaurant 
La Camarga, Serrano ultima una 
obra sobre els tres wistleblowers en 
la qual se serveix del paral·lelisme 
amb figures històriques per apro-
fundir en una màxima: «El profe-
ta anuncia la veritat, i quan ens in-
comoda, ja que no podem eliminar-
la, busquem desfer-nos de qui ens 
la transmet». Amb Assange, Snow-
den i Manning es repeteix, raona, 
«el mite de qui és titllat de boig per 
cridar certeses a la plaça del poble 
i acaba acusat de fals profeta, tra-
ïdor, heretge». Màrtirs de la lliber-
tat d’expressió per a alguns, traï-
dors per a altres, els seus casos arri-
baran per primer cop a escena de la 
mà del creador barceloní.
 Serrano, que interpreta un pe-
riodista d’investigació a La Riera, 
s’ha documentat a fons per armar 
una dramatúrgia a partir de fets i 
declaracions reals. Fins i tot ha con-
tactat (o contactarà, matisa enigmà-
tic) amb algun dels protagonistes. 
«Plantejo tres històries, tres situa-
cions de tancament, i als entreac-
tes incorporo una tríada de suport: 
Jesús, com a arquetip que es re-
peteix al llarg dels segles, i dos sa-
vis que van actuar de forma oposa-
da davant el rebuig social a les se-
ves conviccions: Galileu i Sòcrates». 
L’astrònom es va retractar del seu 
suport a la teoria heliocèntrica per 
salvar la pell; el filòsof, exponent de 
«la integritat absoluta», va antepo-
sar els principis a la seva vida.

Presó, ambaixada, hotel

Defensaran els personatges dos ac-
tors i una actriu, que assumirà la 
nova identitat com a dona de Man-
ning, que va comunicar des de la 
presó militar de Kansas, on afronta 
una pena de 35 anys. Per a aquest ca-
pítol, Serrano se centrarà en la car-
ta que Manning va enviar al febrer a 
Amnistia Internacional, en què re-
vela les llums i ombres del seu cas.
 D’Assange recrearà el seu dia a 
dia a l’Ambaixada de l’Equador a 

zenfour, el fantàstic documental que 
va guanyar l’Oscar», apunta.
 «Avui la lluita per la llibertat de l’in-
dividu s’està entaulant amb l’encrip-
tació i desencriptació de dades a la 
xarxa. ¡Hi ha un garbuix bestial de ga-
nivets amunt i avall!», denuncia el dra-
maturg, interessat en «l’art més su-
blim: la veritat». Si en l’aplaudit mun-
tatge ¡Que vaya bonito! va despullar el 
seu jo més íntim, ara persisteix en un 
teatre de base documental. La nova 
peça no tindrà el to «faller» de Camar-
gate, sinó un de més mesurat en con-
sonància amb el material dramatúr-
gic. Hi introduirà, això sí, una «gam-
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33 Reivindicatiu 8Jorge-Yamam Serrano, a Barcelona, l’abril passat.
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Profetes de l’era digital
El dramaturg, director i actor Jorge-Yamam Serrano ultima una obra sobre Assange, Snowden 
i Manning H «Com Sòcrates, Jesús i Galileu, són perseguits per dir la veritat», sosté

Londres, on fa tres anys que està re-
fugiat («van haver de rehabilitar el la-
vabo com a habitació per a ell i està 
fet pols»), recordarà la resolució de 
l’ONU a favor seu i destacarà una sen-
tència del hacker: «Mantenir una per-
sona ignorant és engabiar-la».
 A Snowden, a l’empara de Putin a 
Rússia, l’ubicarà en un espai incon-
cret i a l’hotel de Hong Kong des d’on 
va filtrar documents de la CIA i la NSA. 
«No vull viure en un món on tot el que 
faig i digui sigui gravat», és la frase la-
pidària de l’informàtic, líder de la de-
fensa de la privacitat, a la qual recorre 
Serrano. «També m’he basat en Citi- 

NOU PROJECTE DEL CREADOR DE ‘CAMARGATE’

33 Fundador de WikiLeaks, perio-
dista i exhacker. Des de fa més de 
tres anys viu refugiat a l’Ambaixa-
da de l’Equador a Londres, a l’es-
pera de resoldre’s el cas de la seva 
extradició a Suècia per suposats 
delictes sexuals. Ha participat en 
videoconferències i ha col·laborat 
amb Snowden, sobretot en el seu 
trasllat a Moscou.

Julian Assange
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ELS PROTAGONISTES

33 Exanalista de la CIA i de la NSA, 
el 2013 va difondre, a través de The 
Guardian i The Washington Post, 
documents d’alt secret sobre pro-
grames de la NSA. Va revelar mèto-
des d’investigació i vigilància mas-
siva dels EUA, que va arribar a espi-
ar caps d’Estat i multinacionals. Els 
va filtrar des de Hong Kong i va fu-
gir a Rússia, on viu ocult.

33 Exsoldat i analista d’intel·ligència 
de l’Exèrcit dels EUA, va filtrar a Wi-
kiLeaks milers de documents clas-
sificats sobre les guerres de 
l’Afganistan i l’Iraq. Un tribunal mili-
tar el va condemnar a 35 anys de 
presó i el va expulsar amb deshonor. 
El 2013 va manifestar la seva identi-
tat com a transsexual i el 2014 va 
passar a dir-se Chelsea Elizabeth. 

Bradley (Chelsea) Manning
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