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Un autobús ple de desitjos amb rumb al Parlament 

Els catalans demanen una vivenda digna, igualtat entre sexes i autodeterminació

SÍLVIA BERBÍS

Transformar una queixa en una petició és un procés gairebé espontani que agrada als catalans.
Almenys això és el que es desprèn de la seva participació en la campanya per a l'elaboració d'un nou
Estatut que desenvolupa la Generalitat des del 5 de juliol. Tot el que consideren deficient o incorrecte ho
converteixen en proposta d'esmena que recull un autobús amb nom híbrid fester i estatutari per portar-
ho al Parlament.

Aquest cap de setmana el Festatut va parar sota l'imponent pont suspès d'Amposta. Els veïns, en plena
festa major, hi van aportar les seves propostes pintant-les en làmines de plàstic que durant dos dies van
onejar entre els arbres d'una plaça de l'Aube, que va anar prenent un aire budista a mesura que els
desitjos es penjaven a l'aire. "Solidaritat amb els que no tenen drets", demanava un ampostí. "Una
televisió pública no centralista", reivindicava un altre. "Fer una llei per legalitzar la marihuana".

Els actors de la Companyia d'Aigua van triar dues de les sol.licituds captades a la capital del Montsià
per incorporar-les com a gag en l'escenificació que dissabte a la nit van representar al costat del riu.
"Posin-se Autan, que si no acabarem a bufetades", advertia al públic un dels actors mentre es
ruixava amb l'antimosquits. "Encara que hem notat que amb els de Canfanga són més violents",
afegia.

A primera fila
"Que cadascú presenti la seva queixa per escrit", devien pensar els espectadors mentre meditaven
la seva proposta per incorporar al nou Estatut. A primer fila, un grup de dones d'uns seixanta anys,
convenientment empolainades per a la festa major, es disposaven a conèixer les reclamacions dels
seus conveïns.

A l'escenari, els personatges lamentaven no haver pensat a fer una aportació particular al document,
però les escenes de la vida quotidiana els anaven donant idees. La primera, precisament, succeïa a
Amposta. Diversos alumnes d'una escola de música es llançaven a competir en una carrera per obtenir
l'única plaça disponible aquest any. Un dels que va quedar en els últims llocs va saber aleshores què
podia demanar al nou Estatut. "Millores en l'educació musical", va demanar el veí que va suggerir
l'escena.

Les següents tenien l'origen en algunes de les peticions més aclamades pels catalans durant el viatge
que el Festatut va iniciar el 5 de juliol --fins al 30 de setembre haurà recorregut 63 localitats--. Com les
millores en sanitat. Un metge catatònic que receptava Gelocatil a tort i a dret, fos quin fos el mal, es va
guanyar ràpidament l'enemistat d'aquestes dones, que van aplaudir fervorosament quan l'infermer, que
havia vist l'escena, va sentenciar que ja tenia la seva proposta per a l'Estatut. Elles, i la resta del públic,
també es van identificar amb l'esquetx següent, el segon aportat pels ampostins. Un riu simulat al terra
de la plaça protegit per dones que cridaven successivament: "Lo riu és vida, no al transvasament".

El lema de tres anys de lluita contra el transvasament de l'Ebre provocava que es tapés la boca amb un
esparadrap a tothom que l'entonava. Fins que la reivindicació es va imposar a l'uníson convertida en un
crit uniforme que la gent de la zona ha hagut de sentir massa. La gent de l'Ebre demana que el veto a
futures deportacions d'aigua tingui una ratificació estatutària. Com la resta de participants, demana una
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infinitat de millores en aspectes que influeixen directament en la seva vida quotidiana. "Les peticions
més majoritàries es refereixen a l'accés a una vivenda digna, més igualtat entre sexes, el concert
econòmic, l'eliminació de barreres per als immigrants, la promoció de la llengua catalana i
l'autodeterminació", explicava Berta Tarragó, coordinadora de la iniciativa juntament amb Manel Pons.

Explicat de forma senzilla
Al final de la representació, la Berta es converteix en una superba Constitució i quan un atractiu jove
anomenat Estatut li demana per ballar, ella respon: "Quizá, quizá, quizá. I así pasan los días, y yo,
desesperado, y tú, tú me respondes...". El públic agraïa la clara exposició dels missatges. "A mi m'ha
agradat que ens ho hagin explicat d'una manera tan senzilla perquè ho entenguem bé",
comentava al concloure Carme Verge. Aquesta espectadora, vinguda de la Galera amb el seu marit,
Joan, llançava una última proposta, per si podia arribar al Parlament: "Més llibertat d'expressió i que
no se'ns emportin l'aigua".

Escena de l'espectacle celebrat dissabte a la nit a Amposta
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