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Màrius Serra

La tesi
del diable

E l sobtat interès de la classepolí
tica per llegir treballs universi
taris és deplorable i fa plorar.
Lacorrupciódel sistemapolític

ja és una creença generalitzada (que fa
caure governs i abdicar caps d’estat). El
descrèdit de la cúpula judicial ha adqui
rit una dimensió europea de magnitud
germànica. Launiversitat provocamalfi
ança des que s’han començat a destapar
títols obtinguts a la tómbola. Com que la
base de tota societat civilitzada és l’edu
cació, la justícia i el bon govern, ja m’ex
plicaran quina confiança en el futur po
den tenir els nostres congèneres que
s’acaben d’incorporar a la vida adulta. El
més difícil, ara, és no elevar la sinècdo
que a categoria. Ésmassa fàcil generalit
zar. Els polítics que paren la mà perquè
empresaris, florentins o sicilians, les hi
omplin, no anul∙len l’exercici de lapolíti
ca com a única gestió possible de la res
publica. Ni els jutges tergiversadors que
no admeten ser jutjats no han d’anul∙lar
la tasca quotidiana d’un sistema judicial
sotmès a tota mena de males arts marci
als. Ni tampoc les universitats que han
permès la banalització intolerable dels
màsters i doctorats haurien d’anul∙lar la
tasca ímproba de tants estudiants. Però
el descrèdit és una llufa tan pudent que
costamolt esvairne la ferum.
És curiós que les dimissions vinguin

abans pel frau en la formació que no pas
pels diners públics dels quals ens hem
vist privats. Cada societat sublima les se
ves mancances. Entre els puritans des
cendents de l’era victoriana, els escàn
dols sexuals de dirigents respectables
amb parafílies provoquen dimissions. Al
Regned’Espanya els escàndols que cotit
zen són els de la ignorància disfressada
de títol universitari. Ja planyo els perio
distes que aquests dies han llegit la tesi

de Pedro Sánchez per comprovar que
existeix. Solen ser soporíferes. Els lec
tors d’assaig detectemde seguida una te
si disfressada: text prolix, avorrit fins a la
nàusea, escrit sense voluntat d’estil i des
mesurat en l’exhibició de dades. Si, a
més, el doctorand copia sense citar o fa
un digest viquipèdic, la cosa ja pren un
cairecaricaturesc.Eldies27 i28d’aquest
mes, a París, la facultat de Lletres de la
Sorbona organitza unes jornades sobre
l’obra d’un dels escriptors més interes
sants de la literatura catalana: “JosepPa
lau i Fabre, confluences poétiques et ar
tistiques”. Palau va ser ungranpoeta que
va emmirallar el seu quefer verbal en els
procediments dels alquimistes, però
també va conrear la narrativa. Alguns
dels seus contes retraten els ambients
universitaris amb un esperit crític digne
de les novel∙les acadèmiques de David
Lodge. Elsmeus dos preferits sónLa tesi
doctoral del diable (1983) i El peix (1991).
En el primer Palau s’empesca un docto
rand diabòlic “amb celles en forma d’ac
cent circumflex”, que presenta una tesi
sobreEl Tot. En el segon, el doctor en Fi
lologia Jeroni Amargós sosté que la hu
manitat té un passat amfibi a partir de la
prosòdia dels poemes d’Homer i és ban
dejat per la comunitat universitària.

Quina confiança en el futur
poden tenir els nostres
congèneres que s’acaben
d’incorporar a la vida adulta?

LanovadirecciódelLliure
s’elegiràperconcurs internacional
Un patronat intens del qual vamarxar RosaMaria Sardà inicia el canvi

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Comença el procés de canvi al Teatre
Lliure. Amb decisions importants i
també amb gestos pràctics que van re
sultar simbòlics: ahir el patronatdel te
atre, quehaviadedecidir elmètodeper
substituir Lluís Pasqual després de la
seva dimissió, es va reunir a la bibliote
ca del centre, amb els 28 patrons a la
mateixa altura i cara a cara al voltant
d’una gran taula. Normalment es reu
niena la saladepremsa, onunspresidi
en des de la tarimamentre la resta s’as
seien com a espectadors davant d’ells
endiverses fileresdecadires. I ésque la
d’ahir no era precisament una reunió
de tràmit i concòrdia, sinó que havien
de discutir a fons després de la polèmi
ca viscuda.
Allà hi havia actors com Rosa Maria

Sardà, Pere Arquillué, Imma Colomer,
Fermí Reixach, Jordi Bosch o Toni Se
villa. I exdirectors del Lliure comÀlex
Rigola iGuillemJordiGraells. I l’artis
taFredericAmat. I labiòlogaAnnaVei
ga. I per descomptat les quatre
administracions –Ajuntament, Gene
ralitat, Ministeri i Diputació– que sub
vencionen el teatre. Va ser una reunió
“molt intensa”, segons alguns patrons.
Rosa Maria Sardà, que havia anunciat
la seva dimissió al principi, es va que
dar, però va acabar aixecantse i mar
xant ostensiblement enfadada. S’hi va
llegir, amés, una carta deLluís Pasqual
al patronat en la qual el ja exdirector
explicava els seus motius, feia un re
corregut per la història i les diferents
etapes del teatre i recordava els princi
pis que l’inspiren. Gairebé un informe
de situació per a qui arribi.
Malgrat la intensitat del debat, el

sentirméscomúésquevaresultarmolt
útil i hi va haver acord general en la
mentar lamarxadePasqual. I tambéen
què el seu substitut o substituta serà
elegit,perprimeravegadaenlahistòria
d’aquest teatre, per concurs internaci
onal.Limitat, això sí, a l’àmbit europeu,
perquè el president del patronat, el
metge Ramon Gomis de Barbarà –que

va definir la marxa de Pasqual com a
“trist” i va recordarqueelLliure ésuna
singularitat pel pes que té la professió
teatral en el seu patronat–, va explicar
que han d’agilitar l’elecció per poder
programar la següent temporada.
Tot i que els directors del Lliure els

elegeix per estatuts el patronat, el mà
xim òrgan de decisió, no caldrà canvi
arlos per organitzar el concurs: la jun
ta de govern del teatre –integrada per
noumembres del patronat– confeccio
narà les bases del concurs i proposarà
els jurats. Una vegada el patronat dis
cuteixi i aprovi aquestespropostes, cap
a novembre es convocarà el concurs. I
la decisió del jurat la farà seva la junta
de govern. Si el jurat dubta entre més
d’un candidat, la junta de govern apos

tarà per un. I el portarà al patronat per
a l’aprovació final. Abans de gener no
hi haurà nova direcció, potser mesos
més tard, i peraixòahir esvaconfirmar
a la subdirectora i gerent Clara Rodrí
guez i a l’adjunta a la direcció artística,
AuroraRosales, els seus càrrecs al cap
davant del vessant econòmic i de l’ar
tístic, respectivament. Rosales haurà
de decidir quin espectacle substitueix
el Lorca que havia de dirigir Pasqual i,
segons quan s’elegeixi la novadirecció,
potser haurà de programar el primer
trimestre de la pròxima temporada. La
Kompanyia Lliure, el grup d’actors jo
ves del teatre, continuarà aquest any, i
el pròximdependrà de qui es triï i de la
renovació del patrocini del Banc Saba
dell.
Així mateix, ahir es va decidir crear

una comissió de canvi d’estatuts que
treballarà durant sis mesos i estarà in
tegrada per Amat, Colomer, Graells,
Rexach,EsteveLeón,MariaMartínez i
l’Associació d’Espectadors del teatre.
Abordaran temesnecessaris com lapa
ritat en la programació, els mètodes
d’elecció dels càrrecs del teatre o la
composició i renovació del patronat.c

Una comissió en què hi
haurà ImmaColomer,
GuillemJordi Graells
i Frederic Amat abordarà
el canvi dels estatuts

XAVIER CERVERA

Un aspecte de la reunió del patronat del Lliure ahir

Pe i Ja, sensacionals

Todoslosaben
Direcció:AsgharFarhadi
Intèrprets:PenélopeCruz,JavierBar
dem,RicardoDarín,EduardFernández
Producció:EspanyaFrançaItàlia,2018.
Durada:132minuts***

JORDI BATLLE CAMINAL

El nostre coneixement del fèrtil jaci
ment del cinema iranià es va enriquir el
2010amb l’estrenad’ApropósitodeElly,
un desesperat melodrama amb ecos de
La aventura d’Antonioni, quart llarg
metratge (els tres anteriors encara són
inèdits) d’Asghar Farhadi, tot un des
cobriment.Lasevaqualitat,però,nofeia
preveure el quedesprés vindria: una ro
tunda obra mestra, Nader i Simin, una
separació, guardonada amb l’Oscar a la
millor pel∙lícula de parla no anglesa, i,

després de la interessant peròmenorEl
passat,unaltreencert iunaltreOscaren
lamateixa categoria,El visitante. Un rè
cord en tota regla. Amb tant llorer aca
dèmic, no es descarta que Farhadi tin
gués ofertes de treball a Hollywood,
peròelcineasta iraniàhadecidit,demo
ment, tornar a emprendre carrera fora
del seu país (El passat ja transcorria a
França) trepitjant un territori més mo
dest: Espanya. I coronant el pastís amb
dues de les seves estrelles més interna
cionals: PenélopeCruz i JavierBardem.
PeiJa,enpapersmésarriscats,mésdes
envolupats i menys rectilinis que els de
LovingPablo.
Farhadi confessa que la gènesi de

Todos lo saben es remunta a diversos
lustresenrere,quan,deviatgeamblase
va família per Espanya, la seva filla va
quedar traumatitzada contemplant el
cartell d’un nen desaparegut. Va anar
prenent forma al seu cap una història
que girés al voltant d’aquesta imatge. I,

en efecte, la desaparició, per segrest,
d’unaadolescentés l’espoletaqueactiva
eldrama,encaraquemésaviatsemblael
pretext o macguffin hitchcockià per a
l’exploració d’una galeria humana rica
encaràcters.Laprimerapart,excel∙lent
ment orquestrada, és descriptiva: pre
senta, amb la celebració d’un casament
com a excusa, els nombrosos personat
gesquecomponenlafamíliaprotagonis
ta i, alhora, elmarcrural i latifundistade
l’Espanyaprofundaontranscorre la tra
ma, retratat amb un rigor pròxim al de
Borau.Lasegonaimésllargaésunagitat
còctel de thriller i serial desaforat sobre
múltiples secretsdelpassatquesurtena
lallumexplosivament, iquecaldegustar
ambunamicadesentitde l’humor.Amb
bon criteri, Farhadi es fa invisible coma
autor i cedeix la batuta al repartiment
més prodigiós vist al cinema espanyol
els últims anys, on tant regnen Pe i Ja
com els altres principals (Bárbara Len
nie, EduardFernández i l’argentí Ricar
doDarín) i l’extens elenc de secundaris:
Inma Cuesta, Elvira Mínguez, Sara Sa
lamó, Ramón Barea, Roger Casamajor,
Carla Campra... A tots se’ls concedeix,
almenys,ungranmomentde lluïment.c
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