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Poders
delegats

Ara fa trenta anys Barry Barnes,
aleshores professor de la Uni
versitat d’Edimburg, vapublicar
un llibre titulatThenature of po

wer (La naturalesa del poder). En un dels
capítols, el tercer, que compartia títol amb
el llibre, convidava aobservar quines coses
solen passar quan el poder es delega; és a
dir, quanaquell oaquellsqueposseeixenel
poder traspassen aunaltre la direcció d’al
gunes rutines que abans controlaven. Per
tractar el tema, partia d’una distinció bàsi
ca:l’existententreladelegació“capamunt”
i ladelegació“capavall”.
Un exemple clàssic de delegació “cap

amunt” és el procés pel qual els líders d’un
partit o d’un moviment polític reben de
l’organització que representen el poder
d’actuar.Unpossibleexemplededelegació
“cap avall” és el d’un dictador que transfe
reix temporalment aun subordinat part de
ladireccióde l’exèrcit.ComassenyalaBar
nes, tant aquells quedeleguen el poder cap
amunt com aquells que el deleguen cap
avall busquen obtenir avantatges logístics
ambaquesta transferència. Però tant enun
cas comen l’altre delegar el poder és arris
carse a perdre’l. Els líders dels partits ten
deixen a allunyarse dels representats se
guint la llei de ferrode l’oligarquiadescrita
perRobertMichels.Ielscapsdel’EstatMa
jorde l’exèrcit solenprotagonitzar els cops
d’Estat que els permeten de substituir els
dictadors que els han nomenat. En qualse
vol cas, com també apunta Barnes, això no

impedeix que traspassar el poder sigui una
pràcticacomuna.Enúltimainstància,elslí
ders dels partits es veuenobligats a regate
jaramblesorganitzacionsquerepresenten
i poden ser enderrocats. I els dictadors,
quan deleguen el poder, l’acostumen a re
cuperar senseproblemesmentrenocome
tin l’estupidesa de delegar en un únic sub
ordinatmassapoderdurantmassa temps.
Queelpoderpugi ibaixiperdelegacióés,

en efecte, com recorda Barnes, moneda
corrent.Perònoatotarreupujaibaixadela
mateixa manera. A Catalunya, que s’ha
convertit en un laboratori polític de prodi
gis fascinants, aquestes pujades i baixades
d’unpoderqueespotarribaragirarencon
tra de qui el delega revesteixen una gran
originalitat. Només cal pensar en el fatalis
me amb què el PDeCAT i ERC, com qui
busca una soga per penjarse, van anar de
legant a Puigdemont el poder pontifici que
li permet aspirar a lligar i deslligar a Brus
sel∙leselqueserà lligat ideslligataBarcelo
na. O la manera com, al seu torn, Puigde
mont va delegar a Quim Torra un poder
executiu del qual ell no disposava perquè,
mentreaquestel tédeveritat, l’exercíscom
quieslimitaaobeir instruccions.Comtam
bé recorda Barnes, qui delega espera fer
servir el poder que delega, però no pot evi
tarqueaquellquerepelpodertambéenfaci
un ús independent. Malgrat el perfil de
Torra, el fet que, en aparença, aquest prin
cipi continuï regint profusament a Brus
sel∙les i encara no sembli regir a Barcelona
ésunmisteri semblantalde laTrinitat,dig
ned’untempsenquèactuard’acordambla
naturalesa del poder s’interpreta com a
apostasia i en què la fe moumuntanyes de
vots.

Malgrat el perfil de Quim
Torra, Barnes ens recorda
que delegar el poder és
sempre arriscarse a perdre’l

El musical ‘La jaula de las locas’ aterra al teatre Tívoli amb un pressupost
estratosfèric de dos milions d’euros i la voluntat d’una llarga vida escènica

ÀngelLlàcerobre la gàbia
JUSTO BARRANCO
Barcelona

La inversióésestratosfèricapera
un espectacle a Barcelona: dos
milions d’euros, més del que la
immensa majoria dels teatres

tenen per programar tota la temporada.
Peròésque l’apostaésgran, i lasevaaspi
racióésmantenirsemesosa lacartellera
i després anar a Madrid. Divendres co
mença funcions alTívoli –l’estrenaofici
aléseldia27–Lajauladelaslocas,unmu
sical nascut a Broadway el 1983 i que no
s’hadeixatderepresentar.Uncantalalli
bertat, la diversitat i el plaer de viure.
Ambcançons que són veritables himnes,
com I amwhat I am, que ara es transfor
ma en Soy lo que soy i la canta la gran es
trella de la funció, Àngel Llàcer. Un Llà
cer que recorda a la presentació que la
proposta li va arribar amb Manu Guix
(queexerceixdedirectormusical)desde
NostromoLive, una productora de cine
ma (Buried) que ara també es dedica als
musicals. Aquest és el segon, després de
Casinormales.
“Però aquell només tenia sis actors.

Aquest és enorme, i al teatremés grande
Barcelona. EnManu des del minut u em
diu que ho hem de fer perquè la música

l’apassiona”, explica Llàcer, que encap
çala un repartiment de dotze actors, vuit
ballarins i vuitmúsics. En total hi ha 140
canvisdevestuariperdonarvidaa lahis
tòria d’en Georges (Ivan Labanda), pro
pietarid’uncabaretalaRivierafrancesa,i
l’Albin (Llàcer), la seva parella de molts
anys i un transformista que és l’atracció
principaldelcabaretambelsobrenomde
ZaZa.Elproblemaarribaquanelfilld’en
Georges es vol casar amb la filla d’un di

putat ultraconservador i homòfob (Edo
uard Dindon) i l’Albin s’ha de disfressar
per fersepassarper la sevamare.
Es tracta d’una història que al Tívoli al

final continuarà passant a França, com a
l’obra teatral de Jean Poiret del 1973 que
vadonarorigenal fenomen. “Hovaigvo
ler canviar –confessa Llàcer–, fer una
adaptació a Espanya. Volia que Dindon
fosunsenyorcomelsde l’autobúsaquest

d’‘Elsnenssónnens, lesnenessónnenes,
nousdeixeuenganyar’, d’HazteOír,per
què la gent entenguésqueactualment ai
xò continua passant, que l’obra tracta
d’un temamolt actual enunmónoncada
vegada es retallen més les llibertats i on
necessitem sentirnos lliures. Jo ja sabia
quenohoérem.Iaquestaobradiu ‘Socel
quesoc inomen’avergonyeixo’, i ésmolt
important”.
L’anècdota de la presentació arriba

quanpreguntenaLlàcerperquès’assem
bla aEsperanzaAguirre quan fa demare
a l’obra. “No! Però si li tincmolt afecte, a
aquestadona:noaEsperanzaAguirre,si
nó al meu personatge. Ah! Faré canvis.
Necessitava públic. Jo soc bona! Canvia
rem, se lihad’agafarafecte”,diudivertit.
Manu Guix apunta sobre el musical

que “són temes com els del Broadway
méspurimésclàssic.PodenrecordarCa
baret, Chicago. És un plaer enorme una
partitura tan ben escrita i ben pensada.
Ambvuitmúsicset fa la sensaciód’escol
tar una gran orquestra”. Això sí, als
músics els dirigiràAndreuGallén i no ell
perquè té massa feina amb O.T. Llàcer
l’esperona: “En canvi jo faig Tu cara me
suena i vinc cada dia”. “Tu treballes un
dia i jo sis”, replica entre rialles Guix. I
afegeix: “Iguanyesmoltmésque jo”.c
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Àngel Llàcer disfressat en una escena de La jaula de las locas, que divendres comença les funcions al Tívoli

“L’obra,enplenaretallada
dellibertats,diu: ‘Socelque
socinomen’avergonyeixo’;
és important”,afirmal’actor

MARTA CAMPABADAL Barcelona

La sisena temporada de la sala Fènix de
Barcelona comença amb el cicleDona’m
Veu /Dona ambveu, que reuneix vuit es
pectacles escrits, dirigits i protagonitzats
per dones, durant els tresmesos vinents.
Isabella Pintani, codirectora artística de
la sala, afirma que “les dones han estat
unapeçaclaudelnostreprojecte, iperai
xònecessitàvemferaquestcicle”.Desdel
dijous passat i fins al 23 de setembre pre
sentaCándida, unmonòleg de 60minuts

(encastellà)queesconverteixenuname
na de cabaret. La protagonista és l’actriu
AnnaTamayo, acompanyada per Joange
ielseuviolí, i sobrel’escenarinarra,canta
i balla tot explicant la seva experiència
personalambelsfongsvaginals.AnnaTa
mayoconverteixunaconfessió íntimaen
un espectacle irreverent, emotiu i allibe
radorqueespotveurecadadijous,diven
dres,dissabte idiumengea les21hores.
Apartirdel27desetembreespresenta

ràNo es país para negras, de Silvia Albert
Sopale, una obra que parla sobre l’afro

descendència. També es reposarà l’es
pectacle quemésva triomfar la tempora
da passada: Frida Kahlo. Viva la vida, de
Marisol Salcedo. La seguiran les produc
cionsMirta en espera, d’Àngela Palacios;
Trilogia, de la companyia Adri Mascort;
Mivecindario,deMariLuzDomínguez, i
el Cabaret Lecoq, que es programa cada
any.ElcicleescomplementaambConste
laciones, dirigit per Marta Rodríguez i
GeraldinaRauwolf.
Lasegonapartdelatemporadacomen

çarà ambEl bufón del rey Lear, reprogra
maciódel’espectacledelcodirectorartís
tic Felipe Cabezas. Després, Pulcinella
encadenado, de la companyia Lazzi Co
mici;El fantasma de Canterville, deWal
ter Cots; l’estrena deMoney i, finalment,
Somriures. L’objectiu és repetir l’èxit de
l’anypassat, amb11.000espectadors.c

L’actriuAnnaTamayoparla i
canta des dedins del seu cos


