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El no-país
Malauradament vivim en un no-país
anomenat Espanya, on poques coses han
canviat els últims 70 anys. Avui és el PP
el que, capficat a acabar la feina que no
van acabar els seus pares i antecessors,
mira de destruir tot el que és de natura-
lesa no espanyola.

I ens deixen el llegat de la no-política
que és capaç d’arrasar la marca Catalunya,
basada en una no-economia que espolia
i que malgasta els diners dels contribu-
ents en infraestructures i en una no-Co-
rona Reial obsoleta, i que resulta en l’ín-
dex més alt de no-ocupació dins Europa.
La seva no-societat cada cop pateix més
una no-cultura que s’aguanta sobretot per
la no-informació, la no-comunicació i la
no-justícia, mentint, amagant i distorsio-
nant realitats com en el brutal 23-F. La
no-ciència, la no-ecologia i la no-sanitat
esdevenen amb facilitat víctimes directes
de la gestió pública. I el no-esport s’encar-
na en seleccions sobretot espanyoles i en
un no-futbol teatral, barroer i fatigós…

Com deia Martí i Pol, “el secret és que
no hi ha secret”. Cal dir no a la no-lliber-

tat. Potser hauríem de repassar el poema
Ara mateix fil per randa, el que molts
hem llegit però que en realitat ningú ha
escoltat. Pensem que les cartes s’acaben,
però en el nostre poder radica, ara ma-
teix i sempre, el fet de treure’n de noves
per aconseguir la llibertat.

EDUARD SAIZ FÀBREGAS
ARGELAGUER

Sant Jordi, mata l’aranya!
Intento fer una aportació a l’espai Un tast
de català, de l’Albert Pla Nualart del dia
de Sant Jordi. El primer article que llegei-
xo de l’ARA després de la contraportada.
Hi parla del drac, la víbria, el dragó… pe-
rò sembla una mica perdut amb l’aranya.

A més de patró de Catalunya, sant Jor-
di havia estat patró de la pagesia en algu-
nes comarques: “Per Sant Jordi, espiga
l’ordi”, “Sant Jordi arribat, surt la cuca
del forat”… Temps de processons –com
la de la “lleganya”, expressió estrafeta de
la lledània o lletania–, en què es prega-
va per foragitar “els insectes que –segons
Amades– plagaven i delmaven els
camps”. Una d’aquestes processons de-

manava al sant que matés l’aranya, sinò-
nim d’aquests paràsits.

Res millor que la lletania de l’aranya
per a en Pitarra a El castell dels tres dra-
gons (ja tenim els dragons santjordians).
La dita pagesa es converteix en humorís-
tic lema cavalleresc. Si, a més, rima amb
Espanya, l’ancestral drac a combatre,
millor que millor.

JOAN SOLER I AMIGÓ
BADALONA

Espanya a Estrasburg
Per als que encara entenem com nació
un marc de solidaritat basat en la defen-
sa dels interessos comuns, se’ns fa es-
trany que els diputats eurosocialistes
d’un partit que representa gran part de
la societat espanyola hagin optat per vo-
tar en contra de les sancions proposades
al Parlament Europeu per la decisió del
govern argentí sobre la irregular expro-
piació d’una empresa espanyola, en
comptes de fer-ne causa comuna. Curi-
osos eurodiputats aquests que preferei-
xen distingir-se més com l’oposició al
govern d’Espanya que com a defensors

dels interessos del país que representen
a Estrasburg.

JORDI S. BERENGUER
BARCELONA

‘Quo vadis’, Europa?
Hollande, Sarkozy, Le Pen, Merkel, Ber-
lusconi (cessat)… No puc deixar de pen-
sar en els fundadors d’Europa: Adenau-
der, Schuman, De Gasperi… i em cau
l’ànima als peus. Deu ser veritat que ca-
da país (i en aquest cas la nostra Europa)
té els governants que es mereixen, però
com diuen els castellans, ¿con estos bue-
yes tenemos que arar? Ens cal un gir co-
pernicà: una nova cultura, uns nous cos-
tums. Perquè l’origen d’aquesta crisi es-
tà més en el cervell que en la butxaca.

JOAN MARTORELL I BARBERÀ
MATADEPERA
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El futur del TNC

Més sovint del que
voldria, veure el que
fan i diuen alguns
directors de teatre
rellevants del nos-

tre país em deprimeix. Pensar que
algun d’ells pugui arribar a assumir
el paper del nou director del Teatre
Nacional de Catalunya em posa la
pell de gallina. La meva manera de
veure les coses no és rellevant, pe-
rò m’agradaria creure que és òbvia,
lògica i elemental.

Tenim un Teatre Nacional de Ca-
talunya. És a dir, per definició, abans
que res i per damunt de tot, una pla-
taforma que ha d’estar al servei del
teatre català. En tots els sentits. Al-
tres teatres, i sobretot el teatre pri-
vat, poden posar a l’escenari el que
vulguin. Ara, els teatres institucio-
nals, i per damunt de qualsevol al-
tre el Teatre Nacional de Catalunya,
tenen la missió de vetllar per la cre-
ació teatral catalana, sentir-se’n or-
gullosos (i poden estar-ne amb mo-
tiu) i prioritzar la nostra tradició i la
nostra actualitat teatral. El Teatre
Nacional de Catalunya ha de projec-
tar a la nostra societat, i posterior-
ment al món sencer, les obres d’au-
toria i creació catalanes en totes les
seves formes i gèneres possibles.

El director del Teatre Nacional de
Catalunya no ha de posar el teatre
català o d’on sigui al seu servei par-
ticular; ben contràriament, ell ha

d’estar, per damunt de
tot –i la conselleria de
Cultura se n’ha d’assegu-
rar–, al servei del teatre
català. Si la situació de la
nostra dramatúrgia fos
esquifida, igualment
l’obligació del TNC seria
de potenciar-la. Per sort,
però, ens trobem en un
moment únic de la nos-
tra complicada història.
Els autors catalans mai
no havien estat tan ben acollits pels
països europeus i americans com ho
són ara. Mai! I mai no ho havien es-
tat, per descomptat, en els territo-
ris de llengua catalana. La feina es-
tà mig començada. El Teatre Naci-
onal de Catalunya l’ha de culminar.

tre Nacional de Catalunya els textos,
que no facin allò tan malauradament
sovintejat de dir: bé, aquest és el text
que he de dirigir; què faré per girar-
lo del revés, per destrossar-lo, per
afegir-hi les meves genialitats, per
fer que els personatges de tant en
tant parlin en anglès i no en català,
per millorar la peça original amb els
talls i afegits que em vinguin de gust,
demostrant que aquí l’estrella sóc jo
i el text és un simple pretext?

Aquesta perillosa visió de la ju-
gada augmenta cada cop més, no
sols als teatres privats –i no tant,
em sembla, als anomenats alterna-
tius– sinó també als nostres esce-
naris institucionals. Prou, sisplau!
No tenim motiu per ser provinci-
ans, per imitar les bajanades que, al
costat de coses meravelloses, ens
arriben sovint de fora, i que a grans
figures del nostre món teatral els
fan posar els ulls blancs d’enveja i
els fan venir ganes d’imitar. No en
tenim cap necessitat. Hem d’esti-
mar la nostra creativitat teatral i
fer-la brillar, per damunt de tot da-
vant del nostre públic però també
davant del món sencer. No costa
gens. Només treballar, cadascú en
el seu estil, realçant i no trepitjant
la nostra riquesa escènica.

La supèrbia i l’estupidesa no hau-
rien de poder controlar el Teatre
Nacional de Catalunya. Que algú
vetlli perquè això no arribi a passar.

Evidentment s’han de
representar obres d’au-
tors, grups i companyies
d’altres cultures, perquè
també forma part de la
feina institucional. Però
la tasca bàsica, la més òb-
via i essencial, és la d’em-
pènyer i mostrar als es-
pectadors, cada dia més
sensibles, el que fan els
autors catalans.

I una altra qüestió de-
licada però important. Qualsevol
dels directors que el Teatre Nacional
de Catalunya acollirà al llarg del
temps haurà de saber domesticar el
seu ego. És un servidor del teatre ca-
talà i ha de mostrar-se feliç de ser-ho.
Sisplau, que no es massacrin al Tea-
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Els autors catalans mai
no havien estat tan ben

acollits a Europa i Amèrica.
La feina està començada.
El TNC l’ha de culminar

Tant als teatres privats com
als institucionals alguns

directors destrossen el text
per demostrar la pròpia
genialitat. Prou, sisplau!


