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A
l’entrada del Parla-
ment, un grup de
nens escolta en rot-
llana la seva tutora:

“Veureu persones que conei-
xeu perquè han sortit a la tele-
visió: sobretot, no se us acu-
deixi fer escarafalls i mostreu
respecte”. Primera lliçó de de-
mocràcia o curar-se en salut?

A dalt, en la comissió de
Cultura, Ferran Mascarell, amb
un pla que substitueix l’ante-
rior que substituïa l’anterior,
desgrana el seu programa d’in-
tencions per a la legislatura. El
cinquè any de la gran depres-
sió, el panorama només és ver-
balitzable en llenguatge col·lo-
quial, nu de tecnicismes (clús-
ters, hubs, etc.): “Hem de bus-
car diners sota les pedres”, va
dir, clar i català. Madrid ha
tancat l’aixeta, els pressupostos
estan prorrogats, a les guardio-
les de la iniciativa privada no-
més hi ha teranyines i la caigu-
da del consum cultural –l’IVA
al 21%– treu el poc oxigen fi-

nancer que quedava. El conse-
ller intenta aixecar l’ànim amb
l’anunci d’una àrea per activar
el consum i la creació d’una
Fundació Catalunya Cultura, a
imitació de la que funciona a
Barcelona, per injectar fuel a
les empreses creatives: 12.844
–dansa, teatre, disseny, llibre,
audiovisual...– que generen
17.000 milions l’any. Una dipu-
tada de l’oposició es va lluir:
“Ha tancat la llibreria Catalo-
nia i hi posaran un McDonalds,
els ciutadans de Catalunya ara
són menys cultes i més gras-
sos”. Qui se’n va riure? “Han
tancat llibreries, i ens dol, però
són més les que obren”, va re-
plicar el conseller.
Hi havia expectació per

sentir la portaveu d’ERC, Eva
Piquer. Va fer dues propostes.
Una, transferir a la Generali-
tat el ja centenari Institut del
Teatre i convertir-lo en una
Escola d’Art Dramàtic i Dansa
o incardinar-lo en una univer-
sitat. La segona va fer l’efecte
que era un compromís de le-
gislatura: “El pressupost de
Cultura ha d’arribar al 2% del
total”. La sessió transcorria
previsible i densa. Ningú no

va moure ni una cella quan es
va anunciar una nova reorienta-
ció d’Arts Santa Mònica, ara
com a espai de debats. Quan va
ser el torn de Dolors Camats,
la portaveu d’ICV-EUiA, va dir
que havia demanat en les xar-
xes socials preguntes per fer al
conseller. Una de les qüestions,
arribada per Twitter, va dissol-

dre uns segons l’aire d’ensopi-
ment: si mantenir sales tanca-
des continua costant diners per
què no es poden cedir als que
per la crisi s’han quedat sense
espais? Per exemple, la Sala
Tallers del TNC, De fet, ja ho
està fent el Lliure.

En totes les intervencions
polítiques dels últims mesos,

sempre hi ha algú que cita “la
línia vermella que no hem de
traspassar”. La línia vermella
que no podem traspassar en
cultura es va situar ahir en
aquell punt en què la misèria
és tanta que ja no es poden fer
polítiques culturals i cal espe-
rar que el teixit cultural des-
truït no sigui irreparable.

Tuits al Parlament

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va explicar les seves prioritats al Parlament

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El darrer Ibsen. Un compendi
dels seus interessos i obsessions.
Demoltes tensions: entre llibertat
i deure, individu i societat, home i
dona. I sobretot, entre l’home i
l’artista, per Ibsen gairebé un
profeta. Després d’aquesta última
obra, l’autor noruec (Skien,
1828-Oslo, 1906), creador d’algu-
nes de les obres més representa-
des a tot el món, com Casa de ni-
nes o Hedda Gabler, pensava fer
un gir a la carrera. Però ja no va
poder, perquè després de pu-
blicar el 1899 Quan despertem
d’entre els morts, l’obra que des
d’aquest vespre i fins al 3 de març
es representarà a la Sala Petita del
TNC, Ibsen va patir un ictus que
el va deixar postrat fins a la seva
mort el 1906. Així, Quan desper-
tem d’entre elsmorts es va conver-
tir en un veritable testament que
encara parla directament a la so-
cietat actual, incita a viure inten-
sament, a perseguir allò que ens
mou, a no estar morts.
Un testament del qual s’ha fet

càrrec Ferran Madico, que diri-
geix l’obra al TNCambun gran re-
partiment –Lluís Marco, Cristina
Plazas, Lina Lambert, Ernest
Villegas, Esther Bové i BernatMu-
ñoz– i amb un escenari al·legòric
compost per roques enormes que
en una escena són els grans vo-
lums als quals el protagonista, l’es-
cultor Arnold Rubek (Marco), in-
tenta arrencar formes sublims, i

en una altra són l’escenari munta-
nyós i salvatge on transcorre tam-
bé la peça. I és que, aQuan desper-
tem d’entre els morts, Rubek, un
escultor de prestigi, descansa en
un balneari amb vista als fiords
amb la dona, la jove i vitalistaMa-
ja (Bové). Un matrimoni, com
tants d’altres, on el tedi guanya

terreny i que experimenta una
convulsió amb l’aparició d’Irena,
una model que va viure una
història terrible quan va fer demo-
del per a Rubek, i del caçador Ul-
fheim, que representa la natura
més agresta davant la cultura de
l’escultor i que atreu fortament a
Maja.

Madico, que actualment diri-
geix el Centre d’Arts Escèniques
de Reus, diu que “la reflexió de
l’obra és molt adequada pel nos-
tre temps, amb personatges que
han de ser tot o res i actuen amb
passió i intensitat, però que, en el
fons, també estan necessitats, bus-
cant turmentats per l’angoixa que

els provoca haver de viure en ple-
nitud abans de morir”. Perso-
natges viscerals que prefereixen
viure menys, però intensament,
que viure en la monotonia. Així,
diu Madico, Maja, amb una per-
sonalitat pròpia de Casa de nines,
“busca la seva identitat tant sí
comno, fins i tot si el preu és estar
sola”, i Rubek “està obligat a
crear, és receptor d’una missió
que li ve donada”.
La tragèdia està servida. No és

un drama burgès, diu el director,
perquè són personatges de tot o
res i perquè potser la missió que
se’ls ha encomanat o s’han auto-
imposat els ultrapassa: “Ibsen s’as-
segura que cada personatge s’atre-
veixi a penetrar en els seus límits
buscant el que l’empeny per no es-
tarmort entre els vius, sinó viu en-

tre els morts. I això necessita ac-
ció, i cada acció l’has d’assumir, i
et porta a la següent, a la recerca
de la felicitat o la desgràcia”. En el
fons per Ibsen, subratlla Madico,
“tot en el nostre ésser no és més
queuna lluita contra les forces fos-
ques de nosaltres mateixos”.
Una lluita que el propi autor fa

a les obres: “Ibsen considera que
escriure és posar-se unmateix so-
ta judici, així que l’obra és una
reflexió sobre ell, el país, el preu
que s’ha de pagar, les dones de la
seva vida”. Una reflexió que a
més, conclou, “pot apaivagar el do-
lor de l’existència, del moment
que vivim, i donar una empenta,
un batzegada: malgrat tot tenim
objectius, hem de lluitar pel tot o
res, i que no guanyi el no res”.c

Cristina Plazas i Lluís Marco en una escena de Quan despertem d’entre els morts
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“Són personatges que
han de ser tot o res,
angoixats per haver
de viure en plenitud
abans de morir”
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‘Quan despertem d’entre els morts’ és el testament teatral del gran autor noruec


