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MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS 

El Grec nos deja un poco 
de todo: grandes glorias 
y algunas miserias en un 
festival que ha apostado 

por concentrar gran parte de su progra-
mación en la montaña de Montjuïc sin 
tener en cuenta las dificultades de acce-
sibilidad de ésta. 

Hemos podido ver dos espectáculos 
muy diferentes a propósito del filme y, 
posteriormente, novela Teorema de Pa-
solini. La versión de Àlex Rigola, Who 
is me Pasolini, con Gonzalo Cunill co-
mo único intérprete se estrenó en Tem-
porada Alta y se ha podido ver en la Sa-
la Ovidi Montllor del Institut del Teatre. 

La de Davide Carnevali y Albert Arri-
bas en la Sala Petita del TNC: Actes 
obscens a espais públics. Se trata de dos 
propuestas muy diferentes e incluso an-
tagónicas. La primera nos introduce en 
un cálido embalaje de madera en el que 
destaca la palabra Frágil. En primera 
persona, Gonzalo Cunill interpreta a un 
Pasolini que se narra a sí mismo desde 
sus recuerdos infantiles y sus sueños de 
juventud.  

El Nacional nos ofrece, en cambio, 
una puesta en escena grandiosa que 
pretende profundizar en las vinculacio-
nes político-religiosas de Pasolini. El re-
lato que parte de Teorema se ve jalona-
do con referencias al marxismo, desde 

el propio Marx hasta Walter Benjamin. 
No se entiende el porqué del complejo 
acceso a la sala donde nos espera un 
destartalado espacio escénico en cons-
trucción. Se salvan las interpretaciones, 
en especial la de Oriol Genís, el padre 
de familia seducido por un visitante 
aquí caracterizado de ángel. El espectá-
culo se nos antoja del todo innecesario, 
sobre todo porque desmerece el espec-
tacular cierre de Letter to a man.
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LLL 
El Grec nos ha ofrecido dos espectáculos 
muy diferentes a propósito del filme y  
posterior novela ‘Teorema’ de Pasolini. 
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ROBERT  

JUAN-CANTAVELLA   

El salt endavant al qual es 
refereix el títol és allò que, 
darrerament, la premsa 
anomena el «xoc de trens». 

El tren del «procés de desconnexió» de l’in-
dependentisme català (avui coincident amb 
el govern català), que cada cop sembla 
menys factible conduir per la via d’un re-
ferèndum pactat, i el tren anomenat «cons-
titucionalista», representat pel govern espa-
nyol i assentat sobre l’immobilisme legalis-
ta. Davant d’aquest gran salt, o d’aquest xoc, 
Fèlix Riera (Barcelona, 1964; que va ser di-
rector entre d’altres de Catalunya Ràdio i del 
Grup 62 i dirigeix actualment ED Libros) 
s’atura a plantejar una reflexió en forma 
d’assaig breu sobre els possibles camins que 
s’obren. 

I el diagnòstic no és positiu. Tampoc no és 
evident. Lluny d’indicar-nos –com no és es-
trany en un tema d’un abast tan dràstic– 
quin dels dos trens té la raó i hauria d’arri-
bar a la seva estació, Riera se situa més aviat 
en una perspectiva estratègica, assumint 
d’entrada la situació de partida sense qües-
tionar-la, per tal de veure –en aquest punt sí– 
quina és la millor solució. A partir d’aquí, el 
llibre, que duu el subtítol Revisió crítica del 
conflicte entre Catalunya i Espanya, plante-
ja un teixit de reflexions de base humanista 
per tractar d’enfocar el conflicte des del 
màxim possible de punts de vista. Així, par-
teix de la paràbola africana de Nelson Man-
dela protagonitzada pel vent (la força bruta) 
i el sol (la seducció, la persistència), per veu-
re no tant quins són els seus arguments (Rie-
ra parteix del fet que tots dos trens han es-
collit ser el vent), sinó en quin lloc queda el 
ciutadà. Apel·la a Ortega y Gasset, Azaña, 
Josep Pijoan, Joan Estelrich; però també a 
Francis Fukuyama o a Jared Diamond, per 
fer un plantejament més ampli, més global, 
en termes d’esgotament espiritual, tant a Ca-
talunya i Espanya com arreu. 

La tesi és que cal evitar el xoc de trens: 
«Meditar si no ha arribat el moment d’atu-
rar-se a ponderar el camí que hem de se-
guir, ja que els actuals només ens porten a 
transitar un inhòspit bosc d’on sembla no 
haver-hi sortida». I això, perquè parteix 
del convenciment que el procés ha quedat 
en mans de la contingència, del «joc de 
daus» de la política. L’autor està segur que 
encara som a temps per tal de plantejar 
opcions alternatives «on no tot quedi en 
mans de la sort». 
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