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Llàtzer

Moix

Undebat
per guardar

Ja han passat gairebé dues setma
nes des del debat entre Oriol Jun
queras i Josep Borrell a 8tv. Però
encaraemvedegustparlarne.Els

debats solen ser un encreuament de pro
postesprogramàtiquesidesqualificacions
del rival que no modifiquen les opinions
de l’audiència. En canvi, el de Junqueras i
Borrell va respondre a un model infre
qüent –i digne, per tant, de videoteca– en
què una part desarbora completament
l’altra.Enaquestcas,Borrell aJunqueras.
El veterà polític socialista, expresident

del Parlament Europeu, va anar al plató
ambels deures fets. El líderd’ERC, quees
passaeldiaambunmicròfondavantlabo
ca, va ser a 8tv com si ignorés el perill del
seu rival o l’infravalorés. El resultat va ser
unafitaenlahistòriadelespallissestelevi
sives.Borrellvaacreditarambreglaments
comunitaris que la versió idíl∙lica de Jun
queras sobre la reintegraciód’unaCatalu
nya independent a Europa era il∙lusòria.
Vademostrarambdocumentsde laGene
ralitatqueJunquerasutilitzavaxifresma
nipuladesenel seuargumentaripro inde
pendència. Ivaexhumardiarisperreflec
tir les contradiccions del seu discurs. El
republicànova saber rebatre’l. Esva limi
tarareivindicareldretadecidir,comsies
tigués en un míting davant la seva parrò
quia inoenunduelamblasevanèmesi.
Borrell va ser fred, metòdic i implaca

ble, i a estones va semblar un funcionari
escandinau. El seu rostre inexpressiu do

navafinsitotunamicadecangueli.Peròla
solidesadelessevesdades, lasevaconten
ció, la seva educació–va evitar sempre les
veus i els atropellaments verbals propis
dels nostres debats– el van proclamar
vencedor indiscutible.Junqueras, encan
vi, es va anar sentintmés i més incòmode
aixíqueavançavaeldebat.Esdiriaqueno
estàacostumatnidisposatapermetreque
liplantincara.Varecórreralasevahabitu
al retòrica, quevasonarmésbuidaquedi
dàctica, va intentar alguna murrieria i va
fer unmolt deficient efecte com a econo
mista. I nodiguemcomaconsellerd’Eco
nomia i vicepresident de la Generalitat.
Aquesta cita televisiva va ser per ell un
completnaufragi, segonsesvaadmetreen
mitjans sobiranistes.
Malgratelquehedit finsaquí, l’objectiu

final d’aquesta nota no és qualificar els
participants en un debat tan eloqüent.
M’estimaria més fixarme en els efectes
queha tingut sobre la societatcatalana.Jo
diria que van ser nuls. Cosa que ens parla
de l’escàs pols d’aquesta societat. És veri
tat que la revelació de certes pràctiques
del ministre de l’Interior contra CDC o
ERC, dos dies després, ho va sepultar tot.
Els vapermetreconvocaractesdeprotes
ta solemnes, carregats de raó, encara que
amb una escenografia batasuna, on van
pronunciar sermons sobre la dignitat
ofesa. Però el 26JERCva continuar pro
gressant. I el PP va sortir victoriós de les
eleccions.PotserperquèaEspanyaunpo
lític pot exhibir enpúblic les seves limita
cions o vergonyes i obtenir, tot seguit,
bons resultats electorals. Som així. Però
sempreensquedaràaquelldebat.

AEspanyaunpolític
exhibeix les seves limitacions
overgonyes i,després,obté
unbonresultatelectoral
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Lapoca fe en la funció del programade
mà –i en les informacions prèvies difo
ses per terra,mar i aire–, pot fer queun
director tan expert com Andrés Lima
sigui l’actor principal del seu especta
cle i, alhora, el narradorde les circums
tàncies històriques que expliquen
l’origen i els motius pels quals va ser
escrita l’obra que dirigeix.
Malament.
No és bo, en efecte, que un drama

que apel∙la als sentiments més prima
ris i irracionalsde l’ésserhumà,undra
ma que reclama un clima d’angoixa i
opressió com Les bruixes de Salem co
menci amb el distanciament que crea
queLluísHomarexpliqui les raonsque
van fer que Arthur Miller proposés, el
1953, aquesta historia de supersticions
i pors invencibles. Vull creure que el
noranta per cent d’espectadors que
omplien totalment el Grec a la sessió
inaugural del festival d’estiu sabien
que el propi Miller (19152005) havia
estat víctima de la persecució histèrica
que el senadorMcCarthy havia desfer

mat a la caçadecomunistes i d’enemics
dels principis morals i polítics dels
EUA.
Per raons d’oïda, l’admirat Andrés

Lima, responsable de molts dels èxits
d’Animalario, no ha pogut controlar
l’homogeneïtat de la dicció dels quinze
intèrprets, que és un guirigall d’ac
cents diversos –i un descans quan es
coltem, entre d’altres, Carme Sansa,
Carles Canut o elmateixHomar. El di
rector, avesat a formats més reduïts,
tampoc a arrodonit l’enrenou d’algu
nes escenes, on hi ha massa personat
ges en acció. A la part positiva d’un ba
lanç acurat, trobaríem, en canvi, pas
satges molt aconseguits de la
representació i troballes inqüestiona
bles, comara laprogressiva acotacióde
l’espai dramàtic, que completa una ex
cel∙lent escenografia de Beatriz San
Juan.
El 1692, a partir de l’estranya malal

tia de Betty Parris (Marta Closas), una
nena de la comunitat rural de Salem es
converteixenel centrederumors i cre
ences que fan pensar en una interven
ció ultramundana inquietant. La vida a
Salem està sotmesa a una estricta nor
mativa religiosa i ben aviat es parla que
la Betty pot ser víctima d’unmalefici o,
potser, d’una possessió demoníaca.
L’eventualitat provoca la intervenció
dels reverends Parris (Albert Prat) i
JohnHale (CarlesMartínez), i ellsma
teixos inicien les investigacions sobre

quinapot ser la causade ladesgràciade
lamalvestat queha caigut sobre Salem.
Una dansa nocturna d’unes adoles

cents de la comunitat, d’evidents res
sonàncies epicúries –escena que obre
l’espectacle–, podria ben bé ser la cau
sa de la presència a Salem d’un malig
ne, especialment atrafegat, que posa al
descobert malifetes ocultes, com la re
lació que hi ha hagut entre AbigailWi
lliams (Nausicaa Bonnin) i John Proc
tor (Borja Espinosa), marit d’Elisabeth
Proctor (Nora Navas), el qual, després
d’abjurar de tota creença, serà execu
tat a la forca. Enmig d’una sèrie d’inda
gacions creuades, hi ha terratinents,
com Thomas Putnam (Miquel Gela
bert) que aprofiten les circumstàncies
per comprar terrenys a baix preu.
Penso que el treball del director llu

eix especialment, com ja he suggerit,
en les escenes de pocs personatges, lle
vat d’una excepció: el procés final de
John Proctor que presideix el vicego
vernador Danforth, un Lluís Homar
potent, convincent, immillorable. El
perquè Andrés Lima ens obliga a re
cordarlo de manera inevitable com el
narrador del començament de Les
bruixes de Salem és el petit enigmaamb
què ha volgut castigarnos com a es
pectadors. En general crec que el mi
llor de la representació és la bona feina
dels intèrprets que esmento, als quals
he d’afegir els noms de Míriam
Alamany i AnnaMoliner.!

CRÍT ICA DE TEATRE
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Miquel Gelabert, Lluís Homar i Albert Prat en una escena de Les bruixes de Salem, que ha obert el festival Grec

JUSTO BARRANCO Barcelona

Eldirector del festivalGrec, RamonSi
mó, i la seva esposa, la també directora
teatral Magda Puyo, actual directora
de l’Institut del Teatre, han creat i diri
geixen a quatre mans Estació Tèrmi-
nus, alMercat de les Flors fins dimarts.
L’espectacle aborda les violències con
temporànies per mostrar, explica Pu
yo, que “hem pactat viure amb violèn
cia i noensn’adonem”.Ésun “pacte in
conscient” que ara han decidit revisar

en escena perquè ens puguem adonar
que “estem tolerant coses intolera
bles”.
Simó, que recorda que per primera

vegada en els cinc anys que fa que és al
capdavant del Grec dirigeix un espec
tacle dins del festival, va recordar una
frase d’ArthurMiller, que és justament
un dels protagonistes del certamen
que va arrencar aquest divendres: “El
fonament bàsic del poder polític és que
el líder estigui disposat a recórrer a la
violència”. I va explicar que a Estació

Tèrminus parlen de les violències con
temporànies al vestíbul d’una estació
que vol evocar una Europa en punt
mort. És un espai on la disposició dels
espectadors fa que comparteixin total
ment amb els actors –Pep Ambròs, Pe
poBlasco, Judit Farrés, BlancaGarcía
Lladó, JordiOriol iKathySey–unes si
tuacions on es parla tant de la violència
de les parelles occidentals comde la gi
had, situacions creades a partir de tex
tos de Puyo i Simó, però també d’Al
bert Mestres i Anna Teixidor.!

Simó i Puyo aborden a ‘Estació Tèrminus’
la violència pactada a les nostres societats


