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‘Pujol’, una superproducció 
teatral sobre la fi d’un mite

Pujol serà una mena de Ciutadà 
Kane a la catalana en què realitat i fic-
ció s’entrellacen. Comença amb la 
mort de Pujol i la decisió dels perio-
distes que han de fer el seu obituari 
d’anar més enllà del que coneixem 
popularment del polític. També in-
vestiguen per què ha dit “Joana” 
abans de morir –el seu particular Ro-
sebud–. Com va fer Orson Welles, el 
protagonista es retrata a través de 
cinc personatges del seu entorn: la se-
va germana Maria, el soci fundador 
de convergència Miquel Roca, la se-
cretària Carme, el secretari de presi-
dència, Lluís Prenafeta, i el biògraf 
Manuel Cuyàs.  

Casanovas tornarà al teatre polí-
tic després de l’obra Ruz-Bárcenas i 
de la trilogia sobre la identitat cata-
lana (Vilafranca, Pàtria, Una història 
catalana). En una temporada en què 
té set dels seus espectacles pendents 
d’estrena a llocs com Washington, 
Mèxic, Buenos Aires i Madrid, defen-
sa Pujol com una obra menys expor-
table però més necessària, feta “per 
convicció, perquè m’ho demana el 
cos”. Albert Boadella va oferir la seva 
mirada a la farsa Ubú president i ara 
una generació més jove, que ha vis-
cut tota la vida en el pujolisme, vol 
acostar-s’hi des del documental: 
“Vull entendre aquest home que des 
de jove tenia necessitat de liderar un 
partit, un país, i que ha donat lliçons 
de moralitat, però en canvi no les ha 
aplicat a casa seva”. Casanovas vol 
“trobar la lògica i els perquès” del cas 
i fer que el públic s’incomodi quan 
empatitzi amb personatges antipà-
tics. L’autor es pregunta: “En un mo-
ment de canvi com els 80, quin és el 
pacte que fem amb els polítics? Què 
és el que no volem que facin? Ens 
semblen bé les trampes a canvi de les 
coses bones que va fer?”e

Jordi Casanovas estrenarà el 2017 el ‘biopic’ del polític

Quan el 25 de juliol del 2013 l’expre-
sident Jordi Pujol va confessar que 
tenia una fortuna a Andorra, el dra-
maturg Jordi Casanovas automàti-
cament va veure que allò era una 
mina: “Vaig tenir la sensació que es 
tractava d’una gran tragèdia èpica 
amb un personatge que ha sigut 
troncal per al país”, recorda. Dos 
anys després l’autor ja pot explicar 
què n’ha sortit: Pujol serà un biopic 
teatral que mostrarà l’ascens i la cai-
guda d’un mite en paral·lel als esde-
veniments que han marcat la vida 
política del país des dels 80. “No po-
dem deixar-ho sota l’estora i no dis-
seccionar-ho. I veure-ho des de la 
polarització de blanc o negre no és 
interessant. La gent vol fer pregun-
tes. És un personatge que ha acabat 
la seva etapa, però encara el tenim 
molt present”, opina.  

L’espectacle, de gran format, 
s’estrenarà per Sant Jordi a l’Atri-
um de Viladecans, farà temporada 
al Tívoli de Barcelona i després una 
gira. Seran onze actors dalt d’un es-
cenari que pugui convertir-se en el 
Palau de la Generalitat, amb una 
gran pantalla per donar-hi ritme 
cinematogràfic amb flash-backs. 
Casanovas promet sorpreses en el 
format i en la producció de l’espec-
tacle però, de moment, ha revelat 
l’actor protagonista: David Bagès 
serà Jordi Pujol i l’acompanyaran 
Manel Barceló, Marta Angelat, 
Lluïsa Castell, Anna Ycobalzeta, 
David Vert i Àurea Màrquez, que 
interpretaran –no imitaran, ni pa-
rodiaran– des de Pasqual Maragall 
fins a Marta Ferrusola i els presi-
dents espanyols.   
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David Bagés protagonitzarà 
Pujol, de Jordi Casanovas, un 

drama polític èpic sobre 
l’ascens i la caiguda d’un mite 

al llarg dels últims 30 anys 
d’història del país. DAVID RUANO

Ficció  
L’obra 
comença amb 
la mort de 
Pujol, que 
pronuncia  el 
nom “Joana”

Judici  
“No podem 
deixar-ho 
sota l’estora 
i no fer-ne una 
dissecció”, 
opina

Brian Eno:  
la cultura  
i l’art com  

a lubricants

Sónar+D

Quan has tocat amb 
Roxy Music, produït 
àlbums de David 
Bowie i U2 i compost 
per encàrrec de Mi-

crosoft el so de tres segons amb 
el qual s’engegaven tots els ordi-
nadors amb sistema Windows 
95, et pots permetre parlar del 
que et doni la gana. Encara que 
sigui dels mals de l’economia ne-
oliberal, que van centrar la con-
ferència inaugural de Brian Eno 
al Sónar+D. En comptes d’expli-
car batalletes pròpies, el músic 
britànic va recordar les conse-
qüències nefastes de voler assig-
nar un valor econòmic a tot, rei-
vindicant el paper de la cultura 
i les arts com a lubricants de 
l’evolució humana i cridant a re-
sistir la tendència cap als ense-
nyaments científics i tecnolò-
gics. “M’agrada la definició de les 
arts com a tot el que no fas per 
obligació sinó perquè et ve de 
gust”, va dir. Una nota relativa-
ment discordant amb la resta del 
programa, dedicat a la confluèn-
cia entre la creativitat, la tecno-
logia i el negoci. En aquesta edi-
ció fins i tot s’ha ampliat l’espai 
per a emprenedors que busquen 
finançament o assessorament. 

En el que sí que coincideixen 
Eno i el programa del Sónar és en 
el caràcter col·lectiu de les arts. 
A l’apartat MarketLab hi ha al-
menys tres projectes de compo-
sició i audició musical en col·la-
boració. El Centre de Supercom-
putació de Barcelona hi presen-
ta l’Algorritmo, que demana als 
usuaris que valorin una sèrie de 
cançons i intenta compondre’n 
de noves que s’assemblin a les 
que més hagin agradat. La 
Smartphone Orchestra és una 
web en què pots afegir el teu te-
lèfon a la que volen que sigui l’or-
questra més gran del món. Fins 
ara han tingut 250 participants 
simultanis però ja preparen un 
concert amb 6.000. L’Institut 
Europeu de Disseny de Barcelo-
na té l’aplicació Yulia, que con-
necta tots els smartphones d’una 
festa al telèfon de l’usuari que fa 
de DJ, convertint-los en un alta-
veu distribuït amb la possibilitat 
que cada usuari digui si li està 
agradant cada cançó, perquè la 
persona que les posa sàpiga si ha 
de canviar d’estil.e
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amb eficàcia les tensions i distensi-
ons, reservant les forces adequades 
per al veritable clímax, més allibe-
rador que no pas cataclísmic, situ-
at a l’epicentre d’una obra que neix 
i mor en la quietud, alhora que il·lu-
minava les línies de força que, com 
corrents marins, recorren la peça. 

Després d’inaugurar el Sónar en 
les edicions del 2004 i el 2005, una 
concentrada OBC tornava a fer els 
honors d’un festival que, ara i adés, 
s’ha fixat en el que podem anome-
nar música clàssica contemporà-
nia. No debades, Karlheinz Stock-
hausen va ser un artista Sónar. La 
col·laboració d’enguany aparca les 
experiències prèvies de maridatge 
entre una orquestra simfònica i 
músics de l’àmbit de l’electrònica, 
de resultats desiguals, per encetar 
una via d’exploració d’un repertori 
poc o gens programat a casa nostra 
que pot donar molt de si.e

cantant que injecta lirisme en un 
R&B electrònic. “Qui m’hauria dit 
que estaria actuant al Sónar fa qua-
tre anys quan treballava de teleope-
radora”, va dir a la meitat d’un con-
cert en què va demostrar que està 
sobrada de carisma interpretatiu.  

De carisma a dojo en té la britàni-
ca Lady Leshurr. El DJ va llançar 
una fanfàrria que es va convertir en 
God save the Queen per rebre la no-
va estrella de Birmingham. Això és 
començar sense manies. Rapera po-
derosa de llengua suburbial, primer 
va voler saber si el públic estaria a 
l’altura, i va escalfar l’ambient a 
crits abans d’entrar en matèria amb 
un dels seus Queen’s speech i exhibir 
un freestyle àgil i imparable. Només 
va estar 25 minuts a l’escenari, però 
va transmetre la sensació que en 
qualsevol moment podia passar 
qualsevol cosa no codificada. Cal 
pensar que si torna l’any que ve tin-
drà més temps per fer-se valer com 
a reina de les rimes britàniques. 

Del ‘house’ de Chicago a Chopin 
Després de Lady Leshurr, el Villa-
ge es va convertir en un efervescent 
club de Chicago gràcies a la DJ 
nord-americana The Black Madon-
na. La seva llarga sessió de house va 
aconseguir el que perseguia: fer ba-
llar sense parar. Mentrestant, 700 
persones van tancar-se a l’auditori 
per escoltar James Rhodes, l’home 
que ha introduït el pianisme ro-
màntic al Sónar. Com ja havia fet al 
festival Primera Persona al maig, 
Rhodes va combinar la interpreta-
ció amb una mena d’apostolat a fa-
vor de la música clàssica. Va dir que 
no necessita drogues perquè ja té 
Bach, Chopin, Prokófiev, Schu-
mann i tants altres, i també va sug-
gerir que estava al Sónar perquè 
Lang Lang està molt enfeinat, però 
la pregunta és: ¿quedarà en anècdo-
ta o el festival obrirà una línia de 
programació per a pianistes de re-
pertori clàssic? I encara una altra: 
¿han programat Rhodes per mèrits 
artístics o per l’èxit de l’autobiogra-
fia Instrumental?e

El cronista cinematogràfic Jaume Figueras 
ha sigut reconegut amb el Premio Nacional 
de periodisme cultural que atorga el ministeri 
de Cultura, dotat amb 20.000 euros. Veterà 

col·laborador de Fotogramas i 
Ràdio Barcelona, director del 
mític Cinema 3 i encara actiu als 
75 anys al Tria 33, el jurat el 

valora com “una referència per a espectadors 
i periodistes de diferents generacions, a 
través de personatges cèlebres com el seu 
alter ego, Mr. Belvedere”.
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