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Autenticitat d’en
Jaumet Aresta

✒En Jaumet Aresta és un artista inconfor-
mista, inquiet com el cul que el seu nom invo-
ca. Després d’uns convulsos anys de formació,
durant els quals va viure en un squat a Berlín
i va fer un stage amb Patrice Chéreau al
Théâtre Nanterre-Amandiers, va iniciar la se-
va molt personal trajectòria amb Doncs ara t’ho
empassaràs tot, un espectacle que feia dialogar
damunt l’escenari llenguatges diversos com el
del circ expressionista, el cabaret alemany
d’entreguerres, la poesia (visual i de l’altra) i la
música del caos selenita (un concepte de co-
llita pròpia), a la recerca d’una expressió ar-
tística que fos (en paraules del mateix Jaumet)
essencial i –sobretot– autèntica, un adjectiu
que resumeix la concepció de la vida i de l’art
que defensa el nostre creador. En Jaumet
Aresta entén la poesia i el teatre com a instru-
ments d’intervenció social, que quan són au-
tèntics desafien els rols sexuals tradicionals
(una setmana al mes, en Jaumet vesteix única-
ment de color magenta, a fi de reivindicar la
menstruació masculina), els convencionalis-
mes castradors (no hi ha entrevista en què en
Jaumet no expliqui, complagut, que el va des-
virgar la seva germana bessona), i la hipocresia
assassina del sistema capitalista, que sacrifi-
ca la bellesa i la cultura als peus de l’altar del
déu Diner.

✒En Jaumet Aresta abomina els polítics,
les institucions i l’art oficial (que, en el seu idi-
olecte, és l’antònim d’autèntic), i ho recalca
amb vehemència cada vegada que en té oca-
sió. Això no treu que els seus darrers especta-
cles (l’irònic i radical Sóc una truja venusiana
i el líric Les flors del quark) no hagin rebut
substanciosos ajuts de les moltes finestretes
que l’administració pública catalana té obertes
en favor de la cultura. Els polítics i els gestors
culturals de tots els colors ideològics van amb
molt de compte a denegar-li res a en Jaumet
Aresta, no fos cas que encara haguessin de pas-
sar per retrògads, i en Jaumet els ho agraeix
amb ferotges diatribes contra la cultura de la
subvenció i enceses apologies de l’absoluta lli-
bertat creativa (com la que ell practica). Cada
vegada que en Jaumet es caga en la llet que van
mamar, gestors i polítics fan una capada d’as-
sentiment i un somriure de circumstàncies,
com si volguessin dir: “Amb els genis, ja se sap”.

✒Per a la seva última creació, Je suis une
pomme de terre, en Jaumet Aresta, rient rient,
va rebre seixanta mil euros de diner públic: se-
guint l’exemple del futbolista George Best, la
meitat d’aquesta pasta se la va fotre nas endins,
un altre terç el va invertir en putes i la resta la
va malgastar en l’escenografia de l’espectacle.
Ara, algun funcionari desaprensiu li diu que no
pot optar a cap més subvenció fins que no pre-
senti els justificants d’aquests seixanta mil que
s’han fos sense que se sàpiga com ni per què. És
la tirania de la mediocritat institucionalitzada,
que es complau a perseguir i castigar els artis-
tes autèntics (com ell). Ara perquè ja no que-
da ni un poeta que valgui un ral, però si Oscar
Wilde aixequés el cap...

El quilòmetre zero contra Europa

L’Estat espanyol, al
llarg de la història, ha
utilitzat una estratè-
gia molt eficaç per di-
vidir els Països Cata-

lans, molt més eficaç que l’intent de
divisió lingüística: l’estratègia de la
incomunicació per terra, mar i aire,
la desinversió en infraestructures
que haurien pogut enfortir els vin-
cles entre el País Valencià i el Prin-
cipat i que haurien cohesionat el pa-
ís. Que, a aquestes altures, encara no
existeixi un corredor ferroviari me-
diterrani que comuniqui el Marroc
amb el nord d’Europa passant per
Catalunya no és casualitat: durant
segles l’Estat espanyol ha maldat
per mantenir el poder polític a tra-
vés del control de les comunicacions
mitjançant una estructura radial i
centralista de les infraestructures.

El drama arrenca el 1761, amb el
pla radial de carreteres reials que
crea les 6 grans carreteres de l’Es-
tat espanyol i que neixen al quilòme-
tre zero de la Puerta del Sol de Ma-
drid. Des d’aleshores s’han constru-
ït infraestructures amb l’objectiu
d’exercir el poder i no pas pensant
en l’economia o els passatgers. I ai-
xò ja ve de lluny; recorda el geògraf
Jaume Font que al segle XIX una in-
fraestructura bàsica com els serveis
de telègrafs no es van instal·lar a les
fàbriques –els empresaris se’ls van
haver de pagar de la seva butxaca–
sinó als partits judicials. Telègrafs,
correus, carreteres, línies de tren;
sempre han estat dissenyats admi-
nistrativament i amb finalitats polí-
tiques, també en l’actualitat; la pro-
va ha estat el TGV, que haurà tardat
més de 20 anys a connectar amb
França després de la inauguració del
primer tram: Madrid-Sevilla l’any
1992. O la construcció de línies de
tren ruïnoses com Saragossa-Còr-
dova que han malbaratat part
d’aquests fons europeus que s’esgo-
taran el 2013.

La nostra situació geogràfica és
ideal, els Països Catalans són una
peça clau del mapa logístic europeu.
I en un moment en què tothom re-
clama un canvi de model econòmic i

productiu, des d’aquí hauríem de
poder sortir de la crisi amb una
aposta per la logística que ens con-
verteixi en peça estratègica del ma-
pa econòmic europeu, que aprofiti
les potencialitats logístiques dels
Països Catalans i articuli un eix me-
diterrani de mercaderies. S’hauria
de desplegar aquesta planificació
d’infraestructures atenent a criteris
economicistes, de sostenibilitat i de
cohesió social, perquè les infraes-
tructures no són només un factor
productiu sinó també de qualitat de
vida. Aquestes aspiracions topen
amb l’aposta logística centralista de
l’Estat espanyol, que exclou l’eix
mediterrani i l’aeroport del Prat.

La iniciativa de Ferrmed aques-
ta setmana passada a Brussel·les,
plantejant un front comú perquè el
corredor ferroviari mediterrani si-
gui una prioritat de les institucions
econòmiques, és la primera bona
notícia que ens arriba de Brussel·les
en molt temps. Altra vegada és la so-
cietat civil amb el suport de la Gene-
ralitat qui defensa els interessos
dels catalans amb la passivitat d’un
Estat que s’ho mira de lluny, amb
desgana. De fet, l’acte organitzat per
Ferrmed al Parlament Europeu va
comptar amb més de 300 persones

de deu països diferents, però el mi-
nistre Blanco no hi va assistir i va de-
legar la seva presència en un direc-
tor general.

De tots els dèficits històrics d’in-
versió que patim a Catalunya, segu-
rament el més sagnant és el dèficit
en la inversió en infraestructures i
especialment en ferrocarrils. La in-
versió que l’Estat havia de fer segons
la disposició addicional tercera de
l’Estatut per corregir la marginació
històrica d’inversió a Catalunya no
s’ha acomplert i, no només això, si-
nó que Catalunya ha estat una de les
grans damnificades per la retallada
d’inversió en infraestructures del
ministre Blanco. A això s’hi ha de su-
mar que la presidència espanyola
del Consell de la Unió Europea va
ser un altre revés a les aspiracions
catalanes; no només va avortar la
Unió pel Mediterrani (amb seu a
Barcelona) sinó que va impedir que
avancés el projecte del corredor me-
diterrani evitant incloure’l a la llista
de prioritats de la Xarxa Transeuro-
pea de Transports.

L’Estat fa molts segles que té la
lliçó apresa; sap que carreteres, ae-
roports i ferrocarrils són eixos ver-
tebradors d’un país, tant com la llen-
gua i la cultura. Per això han invertit
diners i esforços a vertebrar el seu,
de país, i han posat bastons a les ro-
des a les comunicacions entre País
Valencià i Catalunya encara que ai-
xò els allunyés d’Europa.

Per als catalans això és incom-
prensible; el pensament polític ca-
talanista sempre ha estat a favor de
la modernització. Als anys 10 del se-
gle XIX la Mancomunitat de Catalu-
nya, amb una gran visió de futur, va
intentar fer una xarxa telefònica
perquè Prat de la Riba va veure que
es tractava d’un servei públic que
podia vertebrar el país. El catalanis-
me sempre ha anat associat a mo-
dernitat. I defensar la modernitat és
defensar les infraestructures que
ens han de portar a un nou model
productiu, a la cohesió social i a la
connexió amb el món, no el model
d’un quilòmetre zero que cada vega-
da és més ridícul en un món global.

El model centralista
d’infraestructures que

defensa Espanya és cada
vegada més ridícul
en un món global
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