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Documentar la crisi

Haztebanquero

Textos:Xnet i 15MpaRato
Directora:SimonaLevi
Lloc idata: TeatrePoliorama
(7/VII/2016)

JOAN-ANTON BENACH

L’anomenat “teatre document”
haurà passat pel Grec d’enguany

comunclamde llibertat, dedigni
tat id’esperançadavantdel silenci
i dels envitricolls processals que
envolten els casosdeCajaMadrid
i de Bankia, els quals, entre d’al
tres conseqüències, van originar
el rescat d’una entitat financera
espanyola amb diners públics
més.Eldocumentno téuntítol gi
re afortunat: Hazte Banquero.
Tret d’això, però, ha funcionat al

Poliorama comuna celebració re
paradora, festejada constantment
pel públic enunamenad’acció in
teractiva inevitable i espontània.
L’aventura teatral es va plante

jar a partir del treball que, des del
2008, dua termeel grupd’activis
tes Xnet. La seva lluita per un In
ternet lliure associada al dret a la
informació, ha aconseguit il∙lumi
nar situacions i conflictes que els
poders fàctics, polítics i, sobretot,
econòmics, tendeixen a silenciar.
El segon col∙lectiu impulsat per
Xnetquesesituaenels fonaments
d’Hazte Banquero és 15MpaRato,

“un dispositiu ciutadà —llegeixo
textualment— [...] per acabar amb
la impunitat política i financera i
posar nom als responsables de la
crisi”queviuen i treballenaEspa
nya.
Amb els materials de les dues

entitats, Simona Levi i Sergio Sal
gado van realitzar l’adaptació per
a l’escena. Levi, amés, va assumir
ladireccióde l’espectaclequehan
interpretat Josep Julien, Albert
Pérez, Elies Barberà i Agnés Ma
teus.CajaMadrid,marede lacria
tura,ocupaunlloccentralen la te
nebrosa operació, i Miguel Blesa,

en mans d’Albert Pérez, no deixa
en cap moment la representació:
una actuació immillorable
d’aquest actor, unautèntic tot ter
reny. JosepJulien, que fa el paper
de secretari general del comitè de
direcció de Caja Madrid, manté
viu el relat obrint els nombrosos
capítols de les martingales que
practicava l’entitat, i Barberà in
corpora personatges diversos. A
Rato se’l veu molt als vídeos. Ma
teuséslanarradorainiciald’unes
pectacle que necessitaria, si es re
prèn, reduir la torrentada d’infor
macióper ferlomésentenedor.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Maria del Mar Bonet i Sílvia Pérez Cruz triomfen en un concert per l’entesa entre cultures que serà triennal

LaMediterràniaomple lacúpuladeBarceló

Plaer i dolor. Minut de silenci in
clòs.Elplaerde lamúsicade laMe
diterrània, envoltant, potent, tan
propera al vi i la vinya, al sol, va so
narahirambtotalaforçaacàrrecde
15 grans artistes delMareNostrum
–incloenthi Maria del Mar Bonet,
decisivaperportarendavantelpro
jecte, i Sílvia Pérez Cruz– a la sala
de l’Aliança de Civilitzacions i dels
DretsHumansdel’ONU,aGinebra.
Ipermoments lamúsicafins i totva
provocar el deliri, com quan es va
sentir la cantantmarroquinaAïcha
Redouane i la tunisianaYosra Zek
ri, quines veuasses!, a la famosa cú
pula que Barceló va omplir d’esta
lactites de colors, gairebé com si
tinguessinel fonsdelmarasobre.
Però sota lamateixa cúpula tam

bévanressonar,abansdecomençar
ahir el primer Concert de laMedi
terrània –un projecte que vol tenir
freqüència triennal iqueneixacàr
rec delRegnedelMarroc, l’Aliança
de les Civilitzacions de Nacions
Unides, queva impulsarRodríguez
Zapatero (i que continua viva) i la
fundacióOnuart,quepresideixMi
guelÁngelMoratinos–, unsdiscur
sosquevanparlard’unmarques’ha
convertit en un cementiri. I on una
de les grans esperances, i per
això neix aquest Concert de laMe
diterrània, és la cultura com a pont
d’entesa.
JoséLuisRodríguezZapaterono

hi era, ja que va haver d’anar a Ve
neçuelaaimpulsar,esclar,eldiàleg,
de forma que el gran discurs inau

guralelva fer laprincesaLallaHas
naa del Marroc en nom de Moha
med VI. Un discurs que podria ha
ver firmat qualsevol governant
progressista europeu, fins i tot Po
dem, cridant a no replegarse en la
identitat, abraçar el mestissatge,
l’humanisme, rebutjar l’extremis
me i apostar pel soft power, la força
tranquil∙lade lacultura.“Lamúsica
i lesartsmostrenqueésmoltmésel
que ens uneix que el que ens sepa
ra”, va assenyalar, i després va re

cordar la fractura que encara viu
l’OrientMitjà i que laMediterrània
“s’ha convertit en un cementiri on
s’amunteguen somnis trencats”.
Desprésvanparlar,entred’altres,el
secretari general de la Unió per la
Mediterrània –amb seu a Barcelo
na–,FathallahSijilimassi,oMorati
nos, que des d’Onuart impulsa un
altre concert anual a la cúpula,
dirigit actualment per Daniel
Barenboim.
Percert,queelscolorsdelacúpu

la, canviants amb la il∙luminació,
més algunes músiques de la Reial
Orquestra Simfònica del Marroc
–dirigida pel barceloní Toni Cuen
ca–, com l’inicial i fabulósMerhaba
–realment l’orquestra i la cúpula
sonenmolt bé–, li donaven ahir a la
sala de l’ONU un aspecte de mil i
una nits malgrat els seriosos pupi
tresambmicròfononseiaelpúblic.
Un aspecte perfecte per a la re
transmissió que farà per diverses
televisions Mediapro, que produ

eix l’acte.Laprimeraaactuarvaser
MariadelMarBonet, quevacantar
ambèxitDesdeMallorcaal’Alguer i
Semprehihaventabansdeprotago
nitzar un fantàstic Mikis Theodo
rakis al costat deMaria Farantouri,
el bellíssimStrosse to stoma sou. La
veu de Farantouri va tornar a arra
sar amb un altre Theodorakis i pel

concert va passar amb glòria Sílvia
Pérez Cruz, que va cantar Vestida
denit iva triomfarambl’himne Ga
llo rojo, gallo negro. També hi van
ser els palestins Le trio Joubran, la
italiana Francesca Schiavo amb el
contagiósVoce’ eNotte i esvasentir
un Ave Maria islamocristià de Ta
niaKassis i el violinistaAraMaliki
an, que va posar el públic dret, raó
per la qual Malikian el va tornar a
fer tot sol fent bots amb el violí i
electritzantelpersonal.
En el sopar de gala posterior al

concert, es va lliurar a Isidro Fainé
el va recollir en el seu nom Jaume
Lanaspaelprimerpremiqueapar
tir d’ara atorgaran conjuntament
l’Aliança de les Civilitzacions de
l’ONU i la fundació Onuart a una
personalitat al món que hagi mos
trat una determinació i compromís
perimpulsarl’artnonomésperl’art
sinó també per potenciar el diàleg
entre cultures, la dignitat de l’ésser
humài l’avençsocial.!

VIOLAINE MARTIN / FUNDACION ONUART

Els artistes (amb Pérez Cruz i Bonet als extrems) van cantar junts al final del concert Southern wind

Bonet va cantar amb
Farantouri ungran
Theodorakis , i Pérez
Cruzva triomfar amb
‘Gallo rojo, gallonegro’

ESCENARIS

Justo Barranco

Ginebra

Dijous 14 juliol, concert inaugural: QUARTET MÈLT guanyadors
del 2015 d’Oh Happy Day de TV3
Divendres 15 de juliol: Competició Cors Mixtos i femenins
Dissabte 16 de juliol: Competició Cançons música popular i exhibició
de grups de danses, Concert Kor Ítsia
Diumenge 17 de juliol: Competició de Cors Infantils i Concert Cloenda

Col·labora:

34 Festival Internacional
de Música de Cantonigròs

Del 14 al 17
de juliol
de 2016

Venda anticipada d’entrades a les taquilles o al web www.latlantidavic.cat www.fimc.es 932 326 444


