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Laproliferaciód’obresteatralsentorn
deqüestionspolítiques,explicadaaquí
perAlbertLladó,remetaalgunes
problemàtiquescandents,altresde
pocexploradesenescenaid’altresque
sónclàssicsdelanostracultura.
Entrelessegonesfiguralamigració

depostguerra.Enunarticledefa
poquessetmanesaElPeriódico,Emma
Riverolarebatia l’argumentdelgrup
Koiné segonselqual ladictadura
franquistavavoler“utilitzar iestimu-
larelscorrentsmigratorisperalgeno-
cidi lingüístic iculturaldelnostre
país”.Riverolarecordavaquelesona-
desmigratòriescapaCatalunyaesvan
iniciar jaenl’últimterçdelsegleXIXi
esvandispararalsanysvintdelXX,
totesduesenconnexióambexposici-
onsuniversals.Recordavatambéque
enladècadadelsseixantaMadridva
atreuremésimmigrantsqueBarce-

lona, iallànohihaviacap“genocidi
lingüístic”perperpetrar.
Peròamés, lasuposicióqueladicta-

dura“vaestimular” l’emigracióresulta
discutible:els immigrantsquearriba-
venaBarcelonaalsanyscinquantaes
vantrobarambunaduraacollidai
l’amenaçadelretornforçatal lloc
d’origen,sinopodienjustificarun
contracteollocderesidència.AlTea-
treLliure,elmuntatgedirigitper
MartaGalánForastersvindran...ha
plasmatlesdimensionshumanesdel
tema,ambbonaaportaciódocumen-
tal; resultad’especial interès lacrònica
familiardel’actriuSusannaBarranco.
Forastersvindran... indueixala

reflexiósobreelsgrausd’hospitalitat
delesclassesacomodadesbarceloni-
nesirescatauntextdel1958deJordi
Pujol–pelqualposteriormenthauria
d’excusar-se–sobrel’emigrantanda-
lús:“L’homeandalúsnoésunhome
coherent,ésunhomeanàrquic,ésun
homedestruït,ésgeneralmentunho-
mepocfet.Unhomequeviuenun
estatd’ignorància idemisèriacultural,
mental iespiritual.Siperlaforçadel
nombrearribésadominar,senseha-
versuperat lasevapròpiaperplexitat,
l’andalúsdestruiriaCatalunya.I intro-
duiria lasevamentalitatanàrquicai
pobríssima,ésadir, lasevafaltade
mentalitat”.Aquestrecomanablees-
pectacle,quevafinalitzarelpassatdia
25,hacomptatamblacol·laboracióde
grupsdetreballendiferentsbarris–el
Carmel, laTeixonera,TrinitatVella–i

anunciacontinuïtatalmesdejuliol.
TambéalLliure,23FAnatomiad’un

instant (a lacartellerafinsdemà),amb
autoria idirecciód’ÀlexRigola,ens
submergeixenlatramaieldesenvolu-
pamentdel23-F,apartirdel’obrade
JavierCercas.Resumeixdinàmica-
mentiambadequatsuportvisual
(sobretottelevisiui fotogràfic)elque
vapassarentornd’aquella jornada
sinistra.Tincalgunsdubtesrespecteal
muntatge,quepresentaelstresactors/
narradorsenpijamamulticolor,cele-
brantambbromesunafestad’aniver-
sari (el40,entreglobusiganchitos).
SuggereixRigolaquela infantilització
delareflexiópolíticaconstitueixuna
exigènciadelnostretemps?També
sobrelesfrasesfinalsqüestionant la
monarquia,comsielsresponsablesde
l’obrasesentissinunamicaavergo-
nyitsa l’exposarlaconstatacióde

Cercas(compartidaambnombrosos
historiadors)quepermoltesobjecci-
onsqueespuguinposaravuia lafigura
deJoanCarlesI,vaserellquivaparar
l’intentdecopmilitar. Icomsiesve-
iessinobligatsacontrapesar-la.

Parlàvemtambédeclàssics.Viejo
amigoCicerón,d’ErnestoCaballero,
brillantmentinterpretatperJosep
MariaPou,continualasevagiraper
Espanyaplantejantdilemesclausobre
la legitimitatd’enfrontar-seala llei,el
“despotismedelamajoria” ielsentit
delaclaudicació.Ial teatreRomea,
finsal9demaig,Atalayaofereixlaseva
impressionantadaptaciód’ElreiLear,
deWilliamShakespeare.Stephen
GreenblatthaanalitzataEltirano
(editorialAlfabeto)comeldramaturg
britànicesmicolaelssecretsdel’ob-
sessiópelpoderabsolut. Hasuggerit
Greenblattque“hiharaonspsico-
lògiques,arreladesenla infantesa,
enlasexualitat,enunabarrejade
narcisismeipor,per lesqualsalgú
desenvolupael tipusdepersonalitat
d’untirà”.Lacompanyiasevillana
homostraambmagníficdetall.
Noselaperdin.

L’escena i el poder

SERGIO VILA-SANJUÁN

Al Lliure, ‘Forasters
vindran...’ ha plasmat
la duresa de l’arribada
immigratòria, amb frase
de Pujol inclosa

Una escena de ‘Forasters vindran...’ TEATRE LLIURE

què ens n’estan privant, perquè qual-
sevol artista es comprometi. Necessi-
tem, més que mai, reconstruir i
construir ponts amb la nostra tradició
i la nostra història, defensar els nos-
tres fonaments; altrament, arribarà
un dia en què parlarem amb mono-
síl·labs”, assegura.
El teatre s’alimenta del conflicte.

Mentre que la política,malgrat que és
un exercici de representació, diu bus-
car el consens.Quines diferències i si-
milituds trobem, doncs, entre teatre i
política en l’encarnació de la dissen-
sió? Jordi Casanovas creu que ens
hem instal·lat “en el temps dels zas-
cas”. “El que veiem en política és una
constant creació de conflictes que,

llunyd’encoratjar els ciutadans a bus-
car solucions, deixen exhaustos els
espectadors, i ambganesd’abandonar
tota implicació personal”, conclou el
dramaturg, que va aprofundir en
aquestes tensions –individuals i
col·lectives– a Alguns dies d’ahir, on
mostrava una família sacsejada pels
fets ocorreguts el 2017 a Catalunya.
“Les paraules són una eina políti-

ca”, ens recorda Sanzol. I és que els
ciutadans –exposats a totamena d’ar-
tefactes literaris, sigui en l’escena o a
l’àgora– necessitem continuar apre-
nent de les paràboles i les metàfores
per no quedar atrapats en la literalitat
que intenta capturar la nostra miste-
riosa –i imprevisible– quotidianitat. |

na”, defensa. Sense críticanohiha tea-
tre. Sense crítica no hi ha política. És la
capacitat de disposició al distancia-
ment crític, afirma l’autor de Teatro-
cracia, la que determinarà la qualitat
del procés democràtic. I no només ca-
da quatre anys. Si els actors saben per-
fectament que en cada representació
se la juguen, elspolíticshauriendesen-
tir el que se sent just abans de sortir a
escena. Aquesta electricitat, aquesta
tremolor, que no fa més que recordar-
nos que el que estem a punt de presen-
ciar és veritat. Una veritat que apareix
–gairebé com una forma d’alquímia–
gràcies al precís i enigmàtic art de la
representació.

“El que veiem en política
és una constant creació
de conflictes que, lluny
d’encoratjar els ciutadans
a buscar solucions,
deixen exhaustos els
espectadors” Jordi Casanovas

“No crec que la ideologia
hagi segrestat les
idees; és la ideologització
de l’art la que
ha desvirtuat i banalitzat
les idees”
Juana Dolores
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