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La GaLeria

La bona llei no pot abonar la injustí-
cia. Quan el poder utilitza la legalitat 

per infondre por, perseguir o aniquilar 
la dissidència ideològica o l’oposició po-
lítica, atempta directament contra el cor 
dels drets i la democràcia. Arthur Miller 
ho va patir en la seva pròpia pell durant 
la cacera de bruixes del senador Mc-
Carthy, a la dècada del 1950, a la recerca 
de comunistes i esquerrans. Com a 

rèplica, va escriure Les bruixes de Salem 
(1953), un text inspirat en un fet històric 
que, el 1692, va trasbalsar la vida d’un 
poblet de Massachusetts. Dirigit per 
Andrés Lima, el muntatge de Les bruixes 
de Salem que ha inaugurat el Grec d’en-
guany té un alt voltatge dialèctic. L’obra 
de Miller remet al deliri que va sotragar 
els habitants de Salem, motivat per les 
lluites per la terra, el fanatisme purità i 

el dogmatisme moral. L’empara del re-
ferent històric li permetia d’exposar els 
mecanismes perversos del poder polític 
del seu temps. Un cop inculcada la por, 
la capacitat que tenen els potentats de 
generar monstres −paranoies socials− 
és tan immensa que pot abocar una 
societat lliure a la barbàrie.

El Teatre Grec, un marc incomparable 
les nits d’estiu, atorga una solemnitat 
especial a la tragèdia ominosa que pateix 
Salem. L’espai escènic construeix gradu-
alment un indret claustrofòbic, en què 
els personatges es troben immersos en 
una follia col·lectiva, diabòlica. Interpre-
tat amb desnivells notoris, a la represen-
tació li falta energia i rodatge. El ritme, 
fins al judici, és massa lent i la proposta 
en conjunt, difusa. Els bons oficis de Llu-
ís Homar, Borja Espinosa, Nora Navas, 
Carles Canut, Carles Martínez, Carme 
Sansa o Miquel Gelabert ho dissimulen 
una mica.

Potser l’aspecte més discutible del 
muntatge de Lima són els additaments 
actualitzadors. Excepte l’escena inicial, 
d’una poderosa força evocadora, la resta 
d’afegits al text original esdevenen més 
aviat sobrers. La història de les brui-
xes de Salem té prou grapa al·legòrica, 
simbòlica i universalitzable perquè, 
sense gaire esforç, s’erigeixi en paradig-
ma i, doncs, es pugui aplicar a marcs i 
contextos diferents. D’adés i d’ara. D’allà 
i d’aquí. No hi escauen unes pinzellades 
didactistes tan limitadores, i tan incon-
venients respecte als propòsits de Miller. 
De caceres de bruixes, ai, encara n’hi ha.

Breus

■  Novena edició de 
l’Obrador d’Estiu
La Sala Beckett acull aquesta set-
mana la novena edició de l’Obra-
dor d’estiu, aquesta vegada en la 
seva nova seu de Poble Nou,  amb 
el tema del “poder” com a reflexió i 
inspiració dramàtica. Una setmana 
intensiva de tallers, cursos, lectures, 
espectacles i debats, amb vocació 

internaci-
onal, que 
acollirà 
creadors 
de pres-
tigi com 

ara Simon Stephens, Neil LaBute, 
Gabriela Izcovich, Roger Bernat, 
Marta Buchaca o Pere Riera, en-
tre més. A més d’això, hi assistiran 

els dramaturgs del Programa Inter-
nacional Fabulamundi i els autors 
emergents del Taller Internacional. 
El periodista Carles Capdevila en 
farà la xerrada inaugural.

■  Micromecenatge i 
teatre per als refugiats 
Un equip de professionals del 
teatre, la música i la dansa viatja-

ran aquest mes d'agost a Grècia, 
als camps de refugiats, dintre de 
l’anomenat Projecte Paramythá-
des, per acostar aquestes discipli-
nes als nens i adolescents. Aquest 
projecte, finançat mitjançant 
micromecenatge, és una manera 
d'aportar un gra de sorra i ex-
pressar el rebuig a les polítiques 
europees amb els refugiats.
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