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ció explica com «10 mesos després 
s’arruïna, la gent que ha participat 
perd els diners i acabem rescatant 
Bankia amb diner públic» (gairebé 
4.500 milions d’euros), tot plegat 
«amb la complicitat de les entitats 
públiques que havien d’evitar el ro-
batori per part dels bancs (la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors, 

el Banc d’Espanya, l’Agència Tribu-
tària...)». 
 En un clar exemple de l’anome-
nat «teatre de dades», que van apa-
reixent en una pantalla, clara i di-
vulgativament explicades i relacio-
nades, tot comença amb els correus 
entre Blesa i els seus col·legues, que 
vénen a «demostrar que la crisi té 
responsables amb noms i cognoms». 
En aquesta informació, a més de Ra-
to, hi apareixen, tots amb la quanti-
tat que cadascun va gastar amb les 
targetes black (la majoria, generoses 
xifres de sis números), Rafael Spot-
torno (exdirector de la Fundació Ca-
ja Madrid i excap de la Casa del Rei), 
Ildefonso Sánchez Barcoj (exdirec-
tor de Caja Madrid), Enrique de la 
Torre (exsecretari del Consell de Ca-
ja Madrid)..., però també represen-
tants dels partits, dels sindicats i 
la patronal en el consell, que tenia 
com a funció «votar el que s’havia 
pactat i cobrar part del pastís». 

LES PREFERENTS / En aquests mails es 
reflecteixen també l’ambició, les 
lluites internes pel control del Partit 
Popular entre el sector d’Esperanza 
Aguirre i el d’Alberto Ruiz-Gallar-
dón, les subvencions a les seves fun-
dacions (com la FAES, presidida per 
José María Aznar), les nefastes gesti-
ons de Caja Madrid amb Gescartera 
(«estafa piramidal clàssica») i Iberia, 
el destapament de la trama Gürtel, els 
crèdits «perdonats» a partits i l’es-
càndol de les preferents: «un pro-
ducte tòxic amb què van estafar 
70.000 pensionistes i petits estalvia-
dors», que Rato va convertir en pro-
ducte estrella i va legalitzar. Les or-
dres eren vendre’l a «famílies, atu-
rats i joves sense experiència». 
Directius de Caja Madrid presumei-
xen en els correus de Blesa de les pre-
ferents que van col·locant diària-
ment. Un dels mails al llavors presi-
dent de Caja Madrid és d’un empleat 
de sucursal, que li va explicar com 
després de diverses amenaces i inci-
dents amb clients de preferents ha-
via decidit tornar-los els diners de la 
seva butxaca. Blesa va acabar acomi-
adant-lo amb una baixa incentiva-
da. Pràctiques habituals. H
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tat, l’obra permet «entendre com 
s’ha tramat la crisi des de la sala de 
màquines». Hazte banquero, copro-
duïda per Minoria Absoluta (que 
probablement ajuda a traslladar-
ho al llenguatge audiovisual), deu 
el nom a la campanya de publici-
tat que va llançar Rato per a la sor-
tida a borsa de Bankia. La narra-

Que el teatre ha sabut en-
ganxar una altra vegada 
el tròlei a la societat és 

evident des de fa dies i comença 
a ser reconegut. És possible que 
les arts visuals vagin just al dar-
rere en aquesta cursa pel retorn 
de la cultura amb sentit crític. 
L’èxit, que s’ha d’aplaudir i en-
coratjar, fa més evident el buit 
en altres territoris: novel·la, es-
pectacles musicals, i sobretot 
món audiovisual. 
 En canvi, si la novel·la no se-
gueix el mateix camí és per cul-
pa dels premis, segrestats per 
empreses atrapades en la lògi-
ca desesperada de la rendibili-
tat. Es promociona l’escriptor 
clínex en detriment de tots els 
altres. Hi col·labora el periodis-
me cultural, gratuïtament sot-
mès a la pressió dels comptes de 
resultats de les editorials mit-
janes i grans. La narrativa s’ha 
quedat sense crítics. Tampoc 
disposa de filtres de qualitat.

 Per certificar la banalitza-
ció de les músiques que havien 
encapçalat actituds de revol-
ta, només cal fer un cop d’ull 
als cartells dels festivals d’es-
tiu. En canvi, la responsabili-
tat de la castració dels contin-
guts de l’audiovisual és públi-
ca. Productors i guionistes han 
estat obligats massa temps a to-
car la flauta de Pan i reflectir 
una Catalunya inexistent. A so-
bre, quan la globalització obli-
ga a esquerdar l’autisme cultu-
ral de matriu convergent, arri-
ben més i més retallades. 
 Sense novel·la, i sobretot 
sense cinema i sense ficció te-
levisiva de producció pròpia i 
contingut social i crític, no ens 
en sortirem. El teatre, sol o poc 
acompanyat, no aconseguirà 
fer el tomb a la truita de la ba-
nalitat.
 Apunt final sobre Les brui-
xes de Salem, al Grec. No, ben-
volguts companys, el tema de 
fons no és el control de la so-
cietat per part del poder, sinó 
el fanatisme dels grups socials 
que condemnen la dissidència i 
abominen de la llibertat. Els as-
sassins de Salem no són els jut-
ges, sinó els puritans, és a dir, 
en aquell lloc i temps, el poble. 
No ho oblidéssim. H

Hora del teatre, 
no del cine
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L’èxit, que s’ha 
d’aplaudir i animar,  
fa més evident el buit 
en altres territoris
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van començar intercanviant pro-
ductes, es comprava i venia merca-
deria. Després l’economia va evolu-
cionar, es va crear la borsa, el ritme 
es va accelerar i tot va canviar. «Es 
tracta d’un text molt intel·ligent i 
molt teatral que explica un gran te-
ma a partir de les vivències d’una sè-
rie d’individus. Massini converteix 
el teatre en una àgora».

LES DONES COM A INSTRUMENTS / En 
aquest text tan grandiós com difícil, 
les dones hi apareixen poc. Són cita-
des com a instruments per escalar en 
l’escala social. «El capitalisme és mas-
clista», diu el director. 
 L’obra segueix cronològicament 
la història de tres generacions, des 
de l’arribada de Henry Lehman, un 

a La Villarroel

humil immigrant alemany que va 
obrir una botiga de teixits a Mont-
gomery (Alabama) el 1844, fins al 
col·lapse de la companyia financera.  
El text, sobri i directe, fuig de teori-
es econòmiques. És fàcil de ser com-
près per tothom ja que tot s’explica 
a partir de la història d’una sèrie de 
persones, del seu caràcter, de les se-
ves ambicions i, també, dels seus te-
mors més íntims. 
 Alguns crítics han comparat 
aquesta peça amb les de Bertolt 
Brecht pel seu sarcasme i la seva ma-
nera d’exposar els fets, sense fer-
ne cap judici moral. Altres hi han 
vist cert paral·lelisme amb les obres 
d’Isaac Bashevis Singer per la mane-
ra de combinar comicitat, ironia i 
fantasia. MARTA CERVERA

 

Queco Novell, un 
exmandatari que 
busca la redempció

33 Queco Novell (foto), acostumat a 
parodiar presidents de Govern a 
Polònia, es posa seriós a Confessió 
d’un expresident (que ha portat el 
seu país al llindar de la crisi). El text 
de l’autor italià establert a Barcelona 
Davide Carnevali és el primer mo-
nòleg a què s’enfronta Novell, dirigit 
per Xavier Ricart. L’obra recalarà al 
Club Capitol fins a final de mes. A es-
cena, l’actor està només acompa-
nyat d’un faristol i una pantalla. 
«Després de les sessions prèvies, 
els espectadors ens comentaven 
que, més que d’aplaudir, del que te-
nien ganes era de pegar a l’expresi-
dent», destaca Ricart. Aquesta fau-
la sobre el capitalisme parla amb 
ironia i sense embuts de temes que 

AL CLUB CAPITOL

apareixen en altres muntatges del 
Grec: la crisi financera, la descon-
nexió entre la classe política i el po-
ble, la corrupció i les privatitzaci-
ons. «El meu personatge, que no 
s’identifica amb cap expresident en 
particular, parla des de la llibertat i 
amb cinisme. Confessa per què té 
ganes de redempció». El públic 
exerceix de tribunal popular. ¿Fins a 
quin punt és autèntica la confessió? 
Segons l’autor, «aquesta és una 
obra sobre l’ús del llenguatge, de 
com el poder el manipula per crear 
una ficció que, de manera subtil, es 
converteix en realitat». M. C.


