
No m’ha sorprès gaire la relativa passivi-
tat, l’escassa repercussió i la ignorància 
demostrada sobre el seu cinema i el ci-
nema que han fet els seus companys de 
generació a l’Iran, després de la condem-
na a Jafar Panahi per delictes derivats 
de la seva resistència a callar davant 
l’estafa electoral i la repressió de les 
llibertats per part del govern de Mahmud 
Ahmadinejad. Vuit anys de presó i vint de 
silenci creatiu (prohibició de rodar) –tot i 
que es presentarà un recurs a la sentèn-
cia sense gaires possibilitats de reeixir 
ni encara que el moviment de protesta 
internacional fos molt més important– és 
un horror indecent.

 No m’ha sorprès perquè encara en 
els àmbits de la cultura existeix una línia 

divisòria entre les arts amb ressonància i 
les arts sense: no és igual ser un escrip-
tor-periodista o músic perseguit, que un 
cineasta o arquitecte, posem per cas; pe-
rò això és lletra menuda en vista del fet 
que l’actitud moral occidental s’esquerda 
a velocitat d’informàtica moderna, i ningú 
no fa gaires fàstics ja a certs governs 
corruptes de països atractius, per la 
raó que sigui, especialment econòmica. 
Ens hem passat la vida exclamant-nos 
perquè el món no impedís a temps la 
perpetuació del franquisme en el poder, 
especialment quan es van començar a re-
laxar les pressions fins a la fi del dictador, 
que va poder exercir censura, injustícies, 
persecucions intel·lectuals i condemnes, 
fins a morir plàcidament al llit. Ara, però, 
un bon nombre de dictadures de diferent 
nivell reben el vist-i-plau indirecte, especi-
alment des del molt insensible món dels 
esports i el menys insensible encara dels 
negocis, que ens fan confraternitzar amb 
despotismes de crueltat imperdonable i 
aclucar-nos d’ulls, sense cap pudor.

 No m’ha sorprès perquè parlar de cine-
ma iranià fa riure a la majoria de la gent, 
que hi veu el símbol d’una creativitat mi-
noritària, sense cap interès consumista, 
d’un avorriment sideral. Naturalment, la 
majoria dels qui opinen així no n’han vist 
cap film. Cap dels meravellosos, huma-
níssims, pròxims i gens complicats films 
d’Abbas Kiarostami, Mohsen Makhbalbaf 
(i les seves filles Samira i Hana), Abolfazl 
Jalili, Majid Majidi, Bahman Ghobadi i, 
naturalment, Jafar Panahi; alguns, ex-
patriats, i els altres, més o menys des-
integrats, però tots responsables d’un 
cinema de compromís, de resistència, de 
progrés. Fet en condicions econòmiques 
lamentables (molt sovint impossibles, si 
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Rebaixes morals a occident

L’espessor de la crisi, que el nou go-
vern de la Generalitat es cuida prou de 
subratllar, no fa pensar que el 2011 hi 
pugui haver canvis substancials en el 
funcionament i l’oferta dels principals 
teatres del país. De tota manera, el nou 
any ha d’aportar estils distints d’actuació 
en escenaris tan rellevants com el Teatre 
Lliure o el Romea. Cal recordar que a 
final de temporada es produirà un relleu 
a la direcció de tots dos: al Lliure, Àlex 
Rigola serà substituït per Lluís Pasqual, 
un dels fundadors de la institució amb 
una carrera internacional molt rellevant, i 

l’actor i director Julio Manrique manejarà 
les regnes artístiques del Romea que els 
darrers anys han estat a les mans de 
Calixto Bieito.

Per cert, així com se sap que la prime-
ra destinació professional de Rigola és 
haver estat contractat per a crear i dirigir 
la secció teatral de la pròxima Biennal 
de Venècia, ignorem encara en què con-
sistirà la gestió de Bieito al capdavant 
d’una ambiciosa operació internacional 
anunciada i promoguda per la mateixa 
empresa del Romea, a la qual el director 
continuarà vinculat.

Per a trobar fets remarcables que 
incideixin significativament en la política 
d’equipaments per a les arts escèniques, 
caldrà esperar l’inici de la temporada 
2011-2012, quan el 10 d’octubre s’inau-
guri –si es compleixen les previsions– el 
Teatre de l’Arxipèlag de Perpinyà, peça 

primera i fonamental d’allò que s’anome-
na Escena Catalana Transfronterera. Com 
alguns lectors probablement ja saben, és 
un projecte endegat entre Salt-Girona i la 
capital del Rosselló per tal d’establir un 
corrent de complicitats i d’intercanvis ar-
tístics entre Catalunya i el sud de França, 
amb Perpinyà, primer, i Tolosa, més en-
davant, com a seus principals. Després 
de valorar els avantatges d’una iniciativa 
sense precedents –assumida amb en-
tusiasme pels respectius ajuntaments i 
que compta amb el suport de la Unió Eu-
ropea–, dos gestors experimentats s’en-
carreguen d’impulsar les instal·lacions 
en les quals se centrarà una dinamització 
teatral permanent. Parlo de Domènec 
Reixach, ex-director del Teatre Nacional 
de Catalunya, i de Salvador Sunyer, res-
ponsable del Festival Temporada Alta. El 
Teatre de l’Arxipèlag ha estat projectat 
per l’arquitecte Jean Nouvel (torre Agbar, 
Parc Central del Poble Nou) i és un gran 
equipament de cinc edificis connectats 
entre si, sobre una superfície d’una 
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