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Amb el director del festival de Sit-
ges als jutjats per haver projectat A
Serbian Film perquè s’hi inclo-
uen escenes de sexe (simulades)
amb menors, l’associació religio-
sa E-cristians ha amenaçat de
querellar-se contra el Teatre Na-
cional de Catalunya per programar
Gang Bang (Obert fins a l’hora de
l’Àngelus), obra que aborda què
passa en un local de prostitució
masculina en el marc de la visita
del Papa a Barcelona. En les re-
presentacions, que no comencen
fins dijous de la setmana vinent,  hi
participa l’actor manresà Jordi Fi-
gueras. Gang Bang es podrà veu-
re fins al 17 d’abril a la sala Tallers.

Estan fent els assajos finals de
Gang Bang. Els ha sorprès la po-
lèmica que ha generat l’obra?

L’obra pot portar algun tipus
de polèmica perquè s’hi toquen te-
mes delicats, però és insòlit que E-
cristians hagi posat el crit al cel en
ple segle XXI. S’han molestat abans
d’hora i una mica desmesurada-
ment. La llibertat d’expressió ha
d’estar per sobre de tot. Ens ha aga-
fat de sorpresa, perquè el que nos-
altres fem és treballar: estem al ser-
vei d’una obra. I no estem habitu-
ats a polèmiques. A més, no s’o-
bliga ningú a venir al teatre: paga
una entrada qui vol venir i qui no
vol venir no ve.

E-cristians, que ja ha demanat
al conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, que «deixi sense efec-
te aquesta obra», considera que
«la cultura catalana patrocinada
per la Generalitat no ha de donar
a conèixer pràctiques com les de
‘violació en grup malgrat que si-
guin consentides’».

Es queixen que al TNC es facin
segons quin tipus de coses, i jo
penso que ja era hora que en un
teatre nacional es puguin tocar
tots els temes, que no estiguem
sempre sotmesos als mateixos pa-
ràmetres i límits. És on s’ha de po-
der parlar obertament de tot, que
per això és públic i nacional.

A partir de la sinopsi de l’obra
que es pot llegir a la pàgina web
del TNC, E-cristians considera

que Gang Bang «constitueix una
ofensa greu i oportunista als ca-
tòlics». De què parla realment?

Sembla que se centri en l’Es-
glésia, i va molt més enllà, parla de
les màscares, de la hipocresia, de
com ens deixem anar en segons
quins tipus d’ambient. És am-
bientada en un bar d’ambient ho-
mosexual i hi ha molts tipus de
gent, cristians i altres que no. A tra-
vés del pretext d’un pare (que in-
terpreto jo) que busca el seu fill hi
ha una història. També hi ha tocs
poètics bastant importants.

Però el personatge del Papa
surt en l’obra o no?

El Papa està de visita a Barcelo-
na i, arran d’això, el bar s’omple

bastant. I s’hi parla d’ell, però no
surt a l’obra. És més el rebombo-
ri que s’ha fet que el que s’explica
en l’obra, que serà incòmoda, això
sí, però bé es pot fer de tot!

Com és el seu personatge?
És un personatge amb una pro-

blemàtica complicada. És intro-
vertit i delicat, està buscant el fill,
i és tot un repte. Agraeixo que el di-
rector m’hagi escollit per a aquest
paper, perquè el projecte T6 de jo-
ves autors té una companyia es-
table i jo hi estic com a actor con-
vidat. Per això m’il·lusiona més.

Els responsables del TNC els
han fet algun comentari sobre la
denúncia d’E-cristians?

L’únic que ens han dit és que no

faran ni de més ni de menys que en
les altres obres del T6.

De cara a l’estrena, dilluns es
farà una trobada amb la premsa.

Evidentment, hi ha més mitjans
interessats que mai, alguns dels
quals no havien aterrat mai al Na-
cional i volen veure què passa.

Quines són les expectatives
davant l’estrena?

La sala ja comença a ser bastant
plena per a tots els dies, o sigui que
qui tingui ganes de venir que vagi
per feina! I a veure què sembla a la
gent, que també espanta. Perquè
la polèmica no l’hem creat nosal-
tres i arriba quan encara no hem
estrenat l’obra. Ens fa falta que a un
jove autor li vagi bé!
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Entrevista Jordi Figueras
Actor. El manresà, que ha estat un mes a la sala Beckett amb dues obres alemanyes que es podrien traduir per portar-les 
a Madrid, està a punt d’estrenar al TNC un projecte polèmic. E-cristians considera Gang Bang «una ofensa als catòlics»

«L’obra serà incòmoda, però no per
crear el rebombori fet per E-cristians»

ARXIU/MIREIA ARSO

L’ENTREVISTA

PEPA MAÑÉ | MANRESA 

Figueras interpreta un pare que busca el seu fill en un local de prostitució

Gang Bang (Obert fins a l’ho-
ra de l’Àngelus) és un text de

Josep Maria Miró (Vic, 1977), llicen-
ciat en direcció i dramatúrgia a l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona, doc-
torand en literatura catalana i lli-
cenciat en Periodisme per la UAB.
L’obra és inclosa en el projecte T6,
que el Teatre Nacional de Catalu-
nya dedica a la promoció de l’es-
criptura teatral contemporània per-
metent que tingui unes expectati-
ves d’estrena sòlides i adequades. 
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Una obra del T6, que
promou autors nous

ACN/MARIA BELMEZ

L’editorial manresana Angle, que
va posar a la venda el 28 de febrer
el llibre Pare Manel. Més a prop de la
terra que del cel, de Francesc Buxe-
da, farà arribar la segona edició a les
llibreries la setmana vinent. El llibre
ha provocat una gran polèmica, ja
que el cardenal-arquebisbe de Bar-
celona ha obert diligències per exco-
municar el sacerdot, perquè hi afirma
que va finançar l’avortament d’una
noia per impedir que es dessagnés.



Angle reedita el llibre
del pare Manel, pel qual
el podrien excomunicar

Breus

Òmnium del Bages continua
el cicle Dones en la Catalunya
contemporània, organitzat al vol-
tant del Dia Internacional de la
Dona. Avui (20 h), al Centre Cul-
tural del Casino, es projectarà el
documental Torneu-me el fill! (Els
nens robats del franquisme), amb
la presència i els comentaris de
l’autora, la periodista de TV3
Montse Armengou. Demà, a la
mateixa hora i el mateix lloc, la
historiadora Assumpta Montellà
parlarà del seu llibre, Elisabeth Ei-
denbenz, més enllà de la mater-
nitat d’Elna.

REDACCIÓ | MANRESA

Òmnium presenta el
documental dels nens
robats del franquisme

HISTÒRIA

L’autor de teatre, escriptor, gui-
onista, narrador, assagista i tra-
ductor Jordi Teixidor Martínez va
morir ahir als 71 anys, com a con-
seqüència d’una aturada cardio-
respiratòria. Nascut el 1939 a Bar-
celona, Teixidor deixa una desta-
cada obra musical i dramàtica
amb peces com El retaule del flau-
tista, que va guanyar el Premi Jo-
sep Maria de Sagarra de l’any 1968;
Dispara, Flanaghan (1976) i Da-
vid, rei (1986).

REDACCIÓ | MANRESA

Mor als 71 anys l’autor i
guionista Jordi Teixidor

NECROLÒGICA

MÚSICA

DAVID MUNTÉ

El Gargall surt de gira
amb No Parfum i Toia

El festival Gargall, que difon la
cultura del soroll i la de l’experi-
mentació a la Catalunya central,
surt per primer cop de gira. L’es-
trena es farà avui (22.30 h) a la Jazz
Cava de Vic. La gira continuarà
demà (22.30 h) a l’Sputnik de Sol-
sona i dissabte (18 h) a la Font del
Balç de Casserres, prop de Giro-
nella. Hi participen els grups No
Parfum, de Gironella, i Toia, de
Manresa (a la foto).

REDACCIÓ | MANRESA


