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Festival d’estiu de Barcelona   

FERRAN SENDRA

LA PLATERIA
I SERRAT 
CELEBREN ELS 40 
ANYS DE LA CITA
Barcelona q Un animat concert de 
l’Orquestra Plateria a la plaça de 
Margarida Xirgu de Montjuïc va 
donar ahir a la nit el tret de sortida 
de les activitats gratuïtes del 
Festival d’Estiu de Barcelona. La 
Plateria té dos anys més que el 
Grec, que en aquesta edició arriba 
a la quarantena. Per l’escenari hi 
van passar alguns admiradors de 
la formació, com Jordi Batiste i 
Joan Manuel Serrat. L’orquestra 
també va recordar aquells que 
l’han acompanyat i ja no hi són, 
com els enyorats Carles Flavià i 
Gato Pérez, que va popularitzar a 
ritme de rumba la cançó de Rubén 
Blades ‘Pedro Navaja’. Com ja va 
fer en el seu primer Grec com a 
alcaldessa, Ada Colau es va 
acostar a la plaça per disfrutar de 
la festa popular. L’acompanyava, 
entre d’altres, Berta Sureda, 
comissionada de Cultura.

Arthur Miller obre el Grec
3 Andrés Lima debuta a Montjuïc amb una vigent ‘Les Bruixes de Salem’

MARTA CERVERA
BARCELONA

Andrés Lima se sent a gust a 
Barcelona. Després de presentar 
aquesta temporada obres al Ro-
mea (Desde Berlín. Tributo a Lou Reed) 
i al Lliure (Medea), el director ma-
drileny, un dels impulsors d’aquell 
revulsiu que va ser Animalario, in-
augura avui el Festival Grec amb 
Les bruixes de Salem, d’Arthur Miller 
(1915-2005), amb traducció al català 
d’Eduardo Mendoza. «Adaptar-se a 
un lloc a l’aire lliure com el Grec ha 
sigut el més complicat. És difícil cre-
ar intimitat en aquell lloc que, per 
una altra part, és meravellós», asse-
nyala Lima a aquest diari.
 Lluís Homar, com el vicegoverna-
dor Danforth, i Nora Navas, una de 
les acusades de bruixeria, formen 
part d’un repartiment de 15 actors 

que escenifiquen la tragèdia d’un po-
ble que embogeix avivat per la men-
tida i la por. «És una obra coral», des-
taca el director, que ha completat el 
cartell amb els actors que ha volgut: 
Borja Espinosa, Nausicaa Bonnín, 
Carles Canut, Albert Prat, Carles 
Martínez, Míriam Alamany, Carme 
Sansa, Miquel Gelabert, Anna Mo-
liner, Marta Closas, Joana Vilapuig, 
Núria Golla i Yolanda Sey.

LA CAÇA DE MCCARTHY / «És un text 
complex en si mateix però apassio-
nant», apunta Lima, que porta per 
primera vegada a escena una peça 
del cèlebre autor nord-americà. «Mi-
ller va vomitar tot el que va experi-
mentar durant la persecució que ell 
i molta gent del cine i la cultura sos-
pitosos de ser rojos van patir durant 
l’època del senador McCarthy als 

EUA, als anys 50. L’essència d’aquell 
conflicte, la por com a estratègia del 
poder, és una cosa que no ha desapa-
regut». Miller utilitza un fet real que 
va tenir lloc a Salem, a la Nova Angla-
terra del segle XVII, per parlar del 
seu temps. La intenció de Lima és res-
saltar la vigència del text. «Encara 
que els fets queden lluny, en realitat 
també són molt a prop. Vull que el 
públic s’identifiqui amb el que veu. 
Encara que l’obra parla d’una època 
determinada, en realitat aquella 
unió entre Estat i Església per rete-
nir el poder s’ha produït des de l’any 
zero. A Espanya vam tenir el nacio-
nalcatolicisme de Franco, una cosa 
molt semblant al puritanisme dels 
colons de l’obra», diu.
 ¿L’actual resultat de les últimes 
eleccions espanyoles seria fruit tam-
bé d’aquesta por? «És una parado-

xa increïble digna d’estudi. ¿Com és 
possible que un president despresti-
giat, que a qualsevol altre país hau-
ria dimitit pels casos de corrupció 
oberts al seu partit, es converteixi en 
el més votat? És una herència més de 
la cultura de la por. Aquest país es va 
creure allò que ve el llop i per aquest 
temor s’ha revelat superconserva-
dor».
 Lima aposta per una estètica i 
una posada en escena modernes. 

Els actors vesteixen de forma atem-
poral i interpel·len en determinats 
moments el públic de forma direc-
ta. «Qualsevol societat pot conver-
tir-se en un Salem. Va passar en la 
postguerra espanyola, a l’Alemanya 
de Hitler i ara també passa en altres 
llocs. Aquí també». I recorda casos 
més pròxims, com el dels titellaires 
acusats d’apologia del terrorisme la 
causa dels quals acaba de ser arxiva-
da pel jutge. «Me n’alegro»,  apunta 
Lima. «Eren el cap de turc per atacar 
Manuela Carmena, l’alcaldessa de 
Madrid».

PODER I TERROR / El director també ci-
ta les converses entre el ministre Jor-
ge Fernández Díaz i el director de 
l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfon-
so, ja cessat. «L’abús de poder aprofi-
tant-se del patiment aliè és una cosa 
que ens hauria de fer reflexionar. El 
pitjor és que el poder basat en els di-
ners i la corrupció no pot sustentar-
se més que amb el terror. El terror ja 
era a la Bíblia, a les lleis de Salem i en 
la política mundial», finalitza.
 L’obra serà al Grec fins al dia 5. 
La temporada que ve es veurà a 
Barcelona i viatjarà a Madrid, on 
s’estrenarà en castellà. H

El director 
madrileny aposta per 
una estètica moderna 
i un repartiment 
de categoria


