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Moltes 
preguntes  

sense resposta 
al Teatre 

Goya

Una altra democràcia és possible?

el que volíem, s’ha simplificat”, la-
menta l’activista i directora de Xnet 
Simona Levi. Per això ha recuperat 
l’espectacle Realitats avançades (al 
Mercat de les Flors fins demà) i l’ha 
versionat posant l’accent en la par-
ticipació actual, que retrata com a 
ridícula i teledirigida. De fet, el pú-
blic és convidat a votar i els dos po-
lítics/conferenciants que porten la 
sessió (Judit Saula i Elies Barberà) 
els fan cas omís, perquè arriben amb 
els resultats falsejats. “La democrà-
cia no vol dir que tots estiguem 
d’acord. L’objectiu no és el pensa-
ment únic –critica Levi–. El sistema 
ha digerit una reivindicació com la 
participació i l’ha escopit com una 
porqueria. Els militants i activistes 
hem d’adreçar-ho”, defensa una 
creadora que sempre posa el teatre 
al servei de l’activisme (el 2016 va 
presentar al Grec Hazte banquero, 
sobre les targetes black). Qui també 

veia amb pessimisme la democràcia 
era José Saramago, que a l’Assaig 
sobre la lucidesa imaginava què pas-
saria si el 83% dels ciutadans votes-
sin en blanc a les eleccions munici-
pals. La sospita d’una revolta anar-
quista posa en alerta les clavegueres 
del sistema. El Nobel portuguès re-
prenia amb aquesta nova metàfora 
aquella societat que havia fet tornar 
cega a l’Assaig sobre la ceguesa. “La 
democràcia és un monstre tan gran 
que ni des de dins pots fer-hi res, es 
menja tot el que troba”, afirma el di-
rector Roger Julià. L’actriu Elena 
Fortuny explica que a Assaig sobre 
la lucidesa l’autor retrata el poder, 
també se’n riu i fa una mirada polí-
tica sobre la societat i l’espirituali-
tat. Fortuny comparteix escenari 
amb Xavier Frau, Òscar Intente, 
Maria Ribera i Jacob Torres, en 
aquest muntatge que aterrarà a 
l’Espai Lliure el 27 i 28 de juliol.e

Un moment de 
l’espectacle 
Realitats 
avançades, en 
què el públic és 
convidat a 
votar. EDU BAYER / 
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Tres obres del Grec furguen en aspiracions com la transparència i la participació

ARTS ESCÈNIQUES

De vegades no calen grans com-
plots per fer caure imperis. De ve-
gades només un peó insignificant 
pot fer trontollar una democràcia 
que es creia irrompible. Ho van 
aconseguir Chelsea Manning, Juli-
an Assange i Edward Snowden. 
“Són tres filtradors. La paraula an-
glesa és whistleblowers, un terme 
que ve de la policia britànica, per-
què xiulava per alertar d’un perill 
–explica Jorge Ymam-Serrano–. El 
soplón és qui treu informació sobre 
una il·legalitat, un abús o una cons-
piració. I, sense aquesta figura, ni 
cas Gürtel, ni EROs… estaríem amb 
Rajoy al govern”, diu.  

A La revelació, que es podrà veu-
re al Teatre Lliure de l’11 al 14 de ju-
liol, aquests tres personatges expli-
quen les seves històries (a través 
dels actors Ruben Ametllé, Cristi-
na Gàmiz i Xavi Sáez). Ymam-Serra-
no ha construït la dramatúrgia a 
partir de textos i diàlegs reals, però 
els ha dramatitzat: “Sembla una fic-
ció però és informació vehiculada a 
través de situacions dramàtiques”, 
explica. L’obra parla del control dels 
governs, de les xarxes, de la crisi dels 
mitjans i de la censura. El director 
critica que no hi hagi “un marc legal 
de protecció de la font, que normal-
ment és dins les institucions i en 
treu informació, per venjança o per 
ètica”. Per a ell, aquest testimoni 
privilegiat acaba sent “el garant de 
la transparència de la democràcia”, 
tot i que és la baula més feble: només 
cal veure com han acabat Manning, 
Assange i Snowden.  

Si la transparència és una fita de 
moment inassolible, també ho és la 
participació real, per molt que els 
partits s’omplin la boca amb les 
consultes a les bases. “La participa-
ció que demanàvem des de fa una 
dècada no s’ha entès bé; no era això 
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Lluís Pasqual només seguirà al 
capdavant del Lliure dos anys més

l’actriu Andrea Ros, exmem-
bre de La Kompanyia, va 
acusar Pasqual de males pra-
xis i de ridiculitzar-la a l’ho-
ra de treballar. Arran d’aquest 
comentari, el director de teatre 
i membre del patronat del Lliu-
re Àlex Rigola va explicar també a la 
xarxa social que el patronat havia 
acordat prorrogar el càrrec de Pas-
qual només per dos anys més. 
L’anunci d’ahir del teatre confirma 
ara les seves paraules i aclareix que 
en aquell ple el patronat va acordar 
iniciar un procés de renovació dels 
actuals estatuts del teatre. Entre els 
canvis previstos hi ha una nova ma-
nera d’escollir el director del teatre: 
per primer cop es farà per concurs 
obert i amb un mandat de quatre 
anys prorrogable a un any més, sem-

Lluís Pasqual 
en una imatge 
d’arxiu.  
PERE TORDERA 

 

L’etapa de Lluís Pasqual com a di-
rector del Teatre Lliure s’acabarà el 
2021. La sala va explicar ahir que el 
mandat de Pasqual s’acabarà el 2019 
i que, tal com ha acordat amb el pa-
tronat del Teatre Lliure, continuarà 
com a director dos anys més. La re-
novació de Pasqual al capdavant del 
Lliure es va anunciar a finals de juny 
durant la presentació de la nova 
temporada. El director, però, va evi-
tar fer explícit aleshores que prorro-
gava el mandat dos anys més i va 
afirmar en canvi que renovava per 
un mandat més. L’anunci de la seva 
renovació va generar crítiques a les 
xarxes socials. A través de Facebook, 
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pre consecutiu. També es garan-
tirà a través dels estatuts una 

programació tan paritària com 
sigui possible. La pròrroga de 
Pasqual a la direcció respon, 
segons el teatre, a l’objectiu 
“d’evitar buits en la progra-
mació artística i disrupcions 

en el funcionament d’aquest 
equipament”. Segons el Lliure, 

la “continuïtat provisional” de 
Pasqual servirà “per acabar els can-
vis estatutaris previstos” i “garantir 
la programació teatral” fins que s’in-
corpori el nou director sorgit del 
concurs obert, que se celebrarà la 
temporada 2019-2020. Amb tot, en 
mandats anteriors la decisió de qui 
dirigirà la sala s’ha pres un any abans 
que s’acabés la gestió del director vi-
gent i aquest període és el que s’ha 
utilitzat per fer el traspàs. El 2021, 
quan Pasqual tanqui la seva etapa 
encapçalant el Lliure, farà 10 anys 
que dirigeix el teatre.e
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Emma Vilarasau escu-
ra el got de ginebra, i 
no és el primer, men-
tre sona l’ària Infelice 
de Mendelssohn. És 

una infeliç, com tots els habi-
tants d’aquesta obra de l’irlandès 
Brian Friel. La resposta no és tan 
brillant com la humaníssima 
Dansa d’agost ni tan punyent 
com la reflexió política sobre el 
colonialisme de Translations, 
però ratifica Friel com un gran 
coneixedor de l’ànima i un ob-
servador impertinent de la com-
plexitat de les relacions huma-
nes i les contradiccions de l’indi-
vidu. Friel ha estat també un ad-
mirador, traductor i versionador 
de Txékhov (en recordem After 
play). En aquest drama sense ac-
ció i marcat per la malaltia hi ha, 
sens dubte, ressons de l’esperit 
txekhovià. 

El títol original, Give me your 
answer, do! [Dona’m la teva res-
posta, fes-ho!], és gairebé un re-
queriment exclamatiu de caràc-
ter existencial. En la traducció 
catalana sembla el contrari, mal-
grat que al final tampoc troba-
rem una resposta a les moltes 
preguntes que brollen de la fun-
ció. ¿Com s’apaivaga el dolor 
d’uns pares per la filla ingressa-
da en un psiquiàtric i sense opci-
ons de recuperar-se? ¿Com s’as-
sumeix la frustració d’una dona 
que ha desaprofitat la vida per 
seguir el marit? ¿Com s’explica 
la crisi de l’escriptor que no es-
criu? ¿Com mesura un autor la 
qualitat literària de la seva obra?  

Preguntes, preguntes i més 
preguntes en un paisatge humà 
inestable on habiten l’escriptor 
Tom Connolly i la seva dona Da-
isy trencats per la malaltia de la 
filla. És una càrrega molt pesant, 
però la vida continua i avui tenen 
convidats: els pares de la Daisy 
 –una metge i un pianista d’hotel 
jubilats– i el seu íntim amic i es-
criptor d’èxit popular Garrett 
Fitzmaurice i la seva esposa.  

L’únic estrany és un noi que 
valora l’arxiu de Tom per en-
càrrec d’una fundació. Sílvia 
Munt condueix la funció amb 
sensibilitat però ens sembla 
que desvirtua el pes del drama 
amb la gravació inicial del mun-
tatge. Bon repartiment del qual 
ens agraden especialment Em-
ma Vilarasau, Carme Fortuny i 
Ferran Rañé.e
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