
El dia que vaig ajudar Torra a arribar al Govern
original
Defensar la perpetuació del poder de Quim Torra  en un teatre que es diu Lliure (amb
pancartes que criden a la llibertat), té la seva gràcia. Fer-ho poques hores després de saber
que el Tribunal Suprem vol inhabilitar al Molt Honorable President de la “semblava-que-sí-però-
al-final-resulta-que-no República-Catalana” és una preciosa metàfora que serveix per cloure bé
una setmana passada per aigua. El  Cicle Katharsis  del Teatre Lliure  em brinda l’oportunitat de
lluitar pel poder del Parlament de Catalunya posant-me en la pell de Torra.

‘El candidat (o candidata)’, de Marc Villanueva

Deixem els abrics al vestíbul de l’Espai Lliure de Montjuïc. Més d’una vintena de persones
seiem per disputar una partida de djambi, un joc amb molta mala bava que s’atribueix a
Maquiavel. Entre els escenaris possibles, la nostra taula adopta el més proper: el Parlament de
Catalunya. Ja ho veuen: un pocavergonya; un canalla sense dots de política, sense cap
espurna d’ambició ni retòrica, defensant la carta del President i lluitant per catapultar els
interessos d’un partit no gaire afí a la meva ideologia, com és Junts per Catalunya. Però,
després d’una breu formació sobre les regles del joc, s’alineen les fitxes i arrenca la partida. I
llavors em convenço. Em crec el paper que aquest país m’ha exigit. “Som la dreta catalana,
Agus”, em dic a mi mateix. “Hem de ser forts. No podem fallar. El món ens mira. És la voluntat
del poble”.
La performance interactiva, orquestrada i dirigida per Marc Villanueva Mir  estrenada i titulada El
candidat (o candidata), va consistir en una partida d’un joc de taula que, diu la llegenda, van
idear els estudiants de Michel Foucault  entre vagues, clams i protestes durant la primavera del
1968. Poc temps després, el format es va popularitzar entre el sector cultural i intel·lectual, i es
va començar a estendre com un virus tropical. El 1969, la llibreria L’Impensé Radical
comercialitza aquest producte basat en la concepció foucaultiana de relacions de poder,
l’equilibri de forces i el mecanisme de dominació: elements, tots ells, típics i endèmics en les
democràcies liberals.
“Només hi ha una regla: caçar o ser caçat”, asseverava encertadíssim Frank Underwood  en la
segona temporada de House of Cards. Durant gairebé dues hores, succeeixen àrdues
discussions, debats acarnissats, tensions personals, pactes no escrits, aliances amb formacions
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radicalment oposades; fitxes, llum i so o sorpreses (com un didalet de bourbon per alliberar
tensions i deixar-se anar). Amb El candidat (o candidata) Villanueva aposta per la gamificació
de la política i posa a prova la capacitat dels espectadors, fent-los partícips d’un joc on el
control del tauler depèn de l’astúcia, la persuasió, la hipocresia i l’agilitat a l’hora de prendre
decisions.
La meva parella i jo guanyem la partida, després de deixar fora de joc Ciutadans, la CUP  i En
Comú Podem. La nostra dialèctica convenç. Ens donem la mà amb els contrincants, que han
sigut durs de pelar. Ah, la butaca del poder. M’hi acostumaré. Em sento orgullós. L’adrenalina
em pot. Ha estat un honor i un orgull haver representat al nostre President. Senyor Torra, passi
i segui, que ara comencem a governar de veritat. A fora, les pancartes del Lliure segueixen
clamant ‘llibertat’ i ‘democràcia’. Si això no és justícia poètica, que baixi Déu i m’ho expliqui.
Quins collons.
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