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A
poc a poc, com utilit-
zant fòrceps, les Creus 
de Sant Jordi s’havien 
anat obrint. Els dos tri-

partits van alimentar una mica el 
pluralisme. Ferran Mascarell i 
Santi Vila van prosseguir eixam-
plant el cercle, però hem patit un 
retrocés. Les creus significatives 
són de part i no amaguen un mis-
satge polític a favor del procés i del 
combat paral·lel contra la desi-
gualtat social. L’absència de guar-
donats significatius que puguin si-
tuar-se als marges de l’ortodòxia 
sobiranista és total. Total i voluntà-
ria. Ni un per dissimular. 

Que els criteris amb què s’ator-
guen són qüestionables, el mètode 
de selecció aleatori i la barreja soci-
al i cultural confusa és ben sabut i 
té difícil remei. Potser no valdrà la 
pena tocar-ho mentre no hi hagi re-
forma consensuada. En alguns ca-
sos, han de pensar els que podrien 
adoptar un nou sistema de reconei-
xements públics, millor passar des-
apercebut que generar polèmica. 

Tan desapercebuda ha passat 
aquest any la publicació de la llis-
ta que només s’ha destacat el su-
port al procés. Ningú s’ha sorprès i 
a una altra cosa. L’entrega, previs-
ta per al dia de redacció d’aquesta 
nota, segur que ha sigut més rei-
vindicativa que de reconeixe-
ment. Els guardonats, de protago-
nistes a instrument d’un missatge 
que no és imprescindible reiterar 
a cada pas. Aquest ja el sabem, pre-
sident i consellers. Ara voldríem 
conèixer la trajectòria dels guar-
donats i, si pogués ser, per quines 
persones amb més i més significa-
tiva obra han sigut marginades. 

Alguna cosa falla quan la im-
mensa majoria de guardonats no 
abandonaran la seva situació de 
perfectes desconeguts. No em re-
fereixo al mèrit de cadascú, sinó a 
la significació de les creus. Alguna 
cosa falla quan l’exclusió de mig 
país és tan flagrant, i sí que em re-
fereixo a la instrumentalització 
política. 

Els temps excepcionals no jus-
tifiquen la falta de respecte en-
vers la societat. H
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Colossal i extravagant fresc belga

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

Quatre hores de cop, sense pausa  
–aperitiu de la marató de 24 hores del 
Mount Olympus que vindrà al juny–, 
que van acabar amb l’ovació del Lliu-
re. Belgian rules/Belgium rules és la co-
lossal i extravagant obra de Jan Fabre 
a la salut del seu estimat país, «absurd 
i surrealista, de Monty Phyton», sobre 
el qual aboca la seva crítica, ironia, 
subversió, humor i mala bava. Paròdic 
i lúcid, el creador belga dibuixa, jun-
tament amb una part més carnavales-
ca i lúdica –amb desfilada de compar-
ses i majorets–, un monumental i fasci-
nant fresc coreogràfic. La subjugado-
ra bellesa plàstica, amb recreacions de 
pintures, que sempre persegueix. 

No hi ha límits per al bestial ima-
ginari de l’aclamat director, que po-
sa potes enlaire les contradiccions i 
les absurdes lleis de la seva pàtria. 
Fustiga el seu poble i també els mag-
nífics 15 actors i ballarins («guerrers 

CRÒNICA El Lliure ovaciona l’irònic, crític i bonic festí de Jan Fabre

de la bellesa», els anomena ell i així 
els tracta) que repeteixen en esgota-
dor moviment llistes de normes que 
obliguen i prohibeixen, i una d’últi-
ma d’esperançadores permissions 
(«es pot ser belga»). És la bellesa i fati-
ga de la repetició, diu, i amb ella fus-
tiga també el públic. 

Abans, al començament, un genial 

costat més dolç sota les aparents pues). 
El públic entra encantat en el joc 

de màscares i referències (tot i que es 
perdi en algunes). Viacrucis de peni-
tents carregant caixes de cervesa, ca-
laveres dansaires, el poètic esforç 
d’un ciclista sota la pluja (Eddy 
Merckx)… Rialles i emoció. Rock i 
Jacques Brel (Le plat pays). Provocació, 
amb encensers fumejants sota les 
parts nobles nues; masturbacions i 
miccions (amb truc). Tot hi cap en un 
país l’orgull més gran del qual és «un 
nen tocant-se el penis». 

 
ALLAU VISUAL / Magritte, Rubens, pede-
ràstia, venda d’armes... Després de 
l’allau visual, tres hores després Fabre 
es posa seriós –la guerra química a Ie-
per el 1914– i algun espectador fa bre-
ak (està permès). Parla del teatre de la 
crueltat i del teatre de la imatge –que 
«tot i no poder salvar el món, ajuda a 
suportar-lo»–, i d’un país que és una 
«obra mestra de la comèdia», com és 
aquesta Belgian rules. 

Al final, l’eriçó Fabre, després de 
mostrar les pues, ensenya el costat 
més tendre i conciliador, amb els 
seus guerrers, en un altre titànic i ex-
cessivament repetitiu exercici, bran-
dint les banderes de la pluralitat na-
cional i de la pau. H

borratxo adverteix que la cosa no va 
de nacionalismes (amb picada d’ullet 
a la platea) sinó d’absència total de na-
cionalismes. Aquest petit regne on co-
habiten flamencs, valons i germanò-
fons és el país de la cervesa (hi ha 
12.000 marques); de l’afició als co-
loms, ara defenestrats, i dels eriçons 
(es diu que els belgues amaguen un 

33 Una imatge de l’obra amb coloms, una de les aficions belgues.
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El Grec, el festival d’estiu de Barcelona

‘¿La vida es sueño? o #Gwenismürfila’  recorre a l’humor per reflexionar sobre la postveritat

La mentida al segle XXI
MARTA CERVERA 
BARCELONA

Després de tocar un tema delicat 
en l’aplaudit Llibert, Les Llibertàries 
tornen amb una proposta radical-
ment diferent: ¿La vida es sueño? o 
#Gwenismürfila. «És una comèdia 
gamberra», afirma Norbert Martí-
nez, director d’aquesta obra de 
creació interpretada per Gemma 
Brió i Tàtels Pérez. S’estrena aques-
ta nit (22.45 hores) a La Vi-llarroel, 
com a espectacle Off.  

«No és una revisió o adaptació 
de La vida es sueño, però utilitzem 
aquest clàssic com a excusa per 
parlar de la postveritat», aclareix 
Martínez. La preocupació de Segis-
mundo, protagonista de la gran 
tragèdia de Calderón davant de la 
dificultat de saber què era veritat i 
què ficció, no dista tant del que 
senten moltes persones avui en un 
món saturat d’informació, no sem-
pre fidedigna. «Cada vegada costa 
més distingir veritat i mentida, com 
li passava a Segismundo». 

Moltes cares 

La postveritat té moltes cares, com 
es mostra a l’obra, que reflexiona 
tant sobre la manipulació política 
com la que abunda «en el camp de 
la medicina natural o en el món 
d’allò paranormal». Comença com 
si es tractés d’un assaig teatral on 
les dues actrius protagonistes espe-

ren la cantant Mar Orfila, coneguda 
com Mürfila, per treballar en la po-
sada en escena de La vida es sueño. Al 
veure que aquesta no arriba, comen-
cen a preocupar-se. «Per localitzar-la 
recorren a les xarxes socials. Con-
sulten el seu Facebook i el seu Insta-
gram a la recerca de pistes i comen-
cen a imaginar una pel·lícula que es 
va complicant cada vegada més». La 
història acaba en un estrany lloc 
dels EUA, un poble on no hi ha radia-
cions electromagnètiques.  

Les dues protagonistes interpre-
ten tots els personatges, tot i que 
també el tècnic de l’espectacle (Enric 
Alarcón) hi té un rol destacat. «És 
amb elles a l’escenari i fins i tot ha de 
suplir Mürfila, cantant i ballant», ex-
plica el director. «La idea és fugir del 
teatre alliçonador i pamfletari». El 
muntatge inclou nombroses refe-
rències a la música, la tele i el cine, 
des dels 80 fins avui. ¿La vida es sueño? 
o #Gwenismürfila és «una petita capsa 
de sorpreses».H

Les xarxes socials 
 formen part del  
joc en aquesta 
comèdia gamberra 
de l’Off Villarroel

FELIPE  MENA

33 Pur teatre  8  Tàtels Pérez (esquerra), Gemma Brió i Enric Alarcón, en un moment del muntatge.


