
Dilluns, 21 de març de 2011

22 NOU9 CULTURA EL

El dramaturg de Prats de Lluçanès presenta aquest dijous la seva obra més polèmica al TNC

Josep M. Miró estrena ‘Gang Bang’ 
amb amenaça judicial d’E-Cristians
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Barcelona

Jordi Vilarrodà

Sexe i religió. La barreja 
d’aquests dos ingredients 
garanteix la polèmica, i Josep 
M. Miró no la defuig. La 
Sala Tallers del TNC (Teatre 
Nacional de Catalunya) veu-
rà aquest dijous l’estrena de 
Gang Bang (Obert fins a l’hora 
de l’Àngelus), l’última obra 
del dramaturg pradenc, que 
ja neix amb el rebuig explícit 
i l’amenaça d’accions judi-
cials per part del col·lectiu 
E-Cristians. 

Gang Bang és el nom que 
designa una pràctica sexual 
col·lectiva en què un dels 
participants és “l’únic recep-
tor”, explica Josep M. Miró. 
L’acció de l’obra passa en la 
vigília de la visita del papa a 
Barcelona, i dins d’un local 
de sexe per a homes que es 
diu La Llum, “on es fan fes-
tes temàtiques, curioses...”. 
Els clients habituals hi coin-
cideixen aquella nit amb 
altres d’ocasionals: pelegrins 
que han anat veure el papa, 
polítics, una catequista “que 
hi arriba drogada pels seus 
alumnes” o un jove que vol 
oferir el seu cos a tothom qui 
el vulgui... i entremig arri-
ba un pare desesperat que 
busca el seu fill i per fer-ho 
està disposat a “baixar als 
inferns”. 

Josep M. Miró és conscient 
de la polèmica que la seva 
obra pot provocar, però rei-
vindica que Gang Bang no és 
només això: “El que explica 
és més ampli, ha sortit una 
obra força existencialista, 
que parla de valors, de qui 
som...”. Hi ha sexe, però ell 
considera que no és el més 
cru del seu text: “El que és 
més salvatge en aquesta obra 

són les relacions humanes”, 
el conflicte d’una societat 
“molt confusa”. El mateix fet 
sexual, tal com es practica a 
La Llum és “poc eròtic, mer-
cantilitzat”. El dramaturg 
nega, però, que hagi tingut la 
pretensió de fer una crítica a 
la religió amb Gang Bang: “Sí 
que hi és, l’element religiós, 
però no n’és l’element cen-
tral”, afirma. 

Gang Bang s’integra en el 
projecte T6, a través del qual 
el TNC –en col·laboració amb 
la SGAE– ofereix una plata-
forma a sis autors catalans 

emergents, que posen en 
escena les obres dirigint-les 
ells mateixos. Josep M. Miró 
és un d’aquests autors, que 

durant dues temporades han 
disposat d’una companyia 
al seu servei. En total, són 
nou actors, dels quals sis són 

estables i tres són convidats. 
D’aquesta manera, “hem 
sabut per a qui escrivim els 
papers des del principi, és 
una fórmula interessant”, 
diu l’autor. Rosa Bolade-
ras, Òscar Castellví, Jordi 
Figueras, Oriol Genís, Anna 
Moliner, Joan Negrié, Àngels 
Poch, Xavier Pujolràs i David 
Vert integren el reparti-
ment de Gang Bang. L’obra 
es representarà fins al dia 
17 d’abril. El dia 1 d’abril, 
tothom qui vulgui podrà par-
ticipar en una trobada amb 
l’autor. 

Miró i Ardèvol: 
“Els advocats 
l’aniran a veure 
i decidiran si és 
matèria penal”
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Abans de l’estrena de 
Gang Bang, el col·lectiu 
E-Cristians ja ha emprès 
algunes accions perquè 
considera que l’obra pot 
ser ofensiva per als cre-
ients. L’entitat que presi-
deix l’exconseller Josep 
Miró i Ardèvol va adreçar 
una carta al conseller de 
Cultura de la Generali-
tat, Ferran Mascarell, al 
veure que “la presentació 
publicitària de l’obra està 
marcada per l’oportunis-
me”, segons ha explicat a 
EL 9 NOU el mateix Miró 
i Ardèvol. Aquest oportu-
nisme el veuen en el fet 
de lligar la visita del papa 
amb el sexe, una relació 
“de naturalesa morbosa”. 
El mateix fet d’estrenar 
l’obra al TNC, “pagada 
amb diners de tots”, es 
considera “desafortunat” 
en aquesta carta, tot i que 
destaca com a atenuant 
“que aquesta programació 
del TNC és heretada del 
tripartit”. Segons Miró i 
Ardèvol, el conseller Mas-
carell li va trucar després 
de rebre la carta. 

E-Cristians no descarta 
portar la protesta per la 
via judicial, però per això 
“caldrà esperar que es 
faci l’obra i veure si hi ha 
motiu”, admet el president 
de l’entitat. Miró i Ardèvol 
adverteix que els serveis 
jurídics d’E-Cristians 
“l’aniran a veure i decidi-
ran si és matèria penal”. La 
decisió no es comunicarà 
“fins que l’obra hagi tan-
cat”, la segona quinzena 
d’abril, per no contribuir 
“a donar-li publicitat”. 

Un dramaturg i director molt actiu
Barcelona Josep M. Miró (Vic, 1977) es va 
donar a conèixer com a dramaturg tot just 
fa sis anys, en guanyar el Premi Boira de 
Teatre amb L’esvoranc. En sis anys, la seva 
carrera ha estat intensa. Com a autor, ha 
creat una dotzena d’obres, entre elles La 

dona que perdia tots els avions (premi Born, 
2009) o La dona i el debutant (premi Teatre 
Principal de Palma, 2008). Ha dirigit textos 
propis i d’altres autors. Entre ells, per cert, 
un cicle basat en els drames litúrgics del 
monestir de l’Estany, per encàrrec de L’Al-
bergeria, Centre Cultural del Bisbat de Vic.

“El més salvatge de 
l’obra no és el sexe, 
sinó les relacions 
humanes”, diu Miró

Diversos actes commemoren aquesta setmana a Vic els dies dedicats a les dues arts

Del Dia de la Poesia al Dia del Teatre

Vic
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Diferents actes a Osona 
recordaran aquesta setmana 
el Dia Mundial de la Poesia, 
que es commemora aquest 
dilluns, i el Dia Mundial del 
Teatre, que oficialment és el 
27 de març però que s’avança 
a dijous. 

L’acte central del Dia Mun-
dial de la Poesia tindrà lloc 
a la Biblioteca Joan Triadú, 
a les 7 de la tarda, amb una 

conferència de Lluís Solà, 
poeta i director de la revista 
de poesia Reduccions, sobre 
“Poesia, paraula, home”. 
Per al proper mes d’abril, 
la Biblioteca Antoni Plade-
vall de Taradell ha previst 
l’“Abril poètic”, tot dedicat 
a la poesia amb exposicions, 
lectures d’autors locals, reci-
tals i hores del conte. 

L’Institut del Teatre, per 
la seva part, celebra el Dia 
Mundial del Teatre amb la 
representació del muntatge 

Federico de paseo, de la Cia. 
Corcada, que tindrà lloc 
dijous a 2/4 de 10 del ves-
pre. L’espectacle, que forma 
part també del cicle Dijous a 
l’Institut, explica la història 
de Federico García Lorca, 
que pren forma mitjançant 
tres personatges. A través 
de poemes, fotografies i can-
çons, es reviu la vida i l’obra 
del poeta. L’espectador, com 
si es tractés d’un fotògraf, 
pot copsar la seva trajectò-
ria a partir d’aquest àlbum. 

Dirigida per Joan Fullana i 
Xavier Martínez, l’obra és 
interpretada per Cinta More-
no, Pablo Rosal i Pau Sastre. 
Els actes del Dia Mundial del 
Teatre continuaran diven-
dres, també a l’Institut del 
Teatre, amb una conversa 
entre l’actriu Clara Segura 
i Eduard Mauri, alumne del 
centre, seguida de l’entrega 
del 14è Premi Boira de Tea-
tre. A l’edició d’aquest any, 
dotada amb 1.000 euros, s’hi 
han presentat 17 obres.

Autors joves, al 
Dimecres Poesia   
de L’Atlàntida

Vic Dos joves autors, 
Jaume C. Pons Alorda 
i Pau Vadell, protago-
nitzen aquest dimecres 
a L’Atlàntida una nova 
sessió del cicle Dime-
cres Poesia. Sota el títol 
d’“Epic&Majèstic Tour 
Travel”, presenten una 
performance en la qual 
donen a conèixer les seves 
últimes obres, Apèndix 
City i Carn vol dir desapa-
ricions. L’acte té lloc a 2/4 
de 9 del vespre, a l’Espai 
Clau de Fa. 


