
16 DIVENDRES, 14 DE FEBRER DEL 2014 ara comarques gironines  

El director del Teatre de Bescanó, Quim Marcé, durant la seva visita a Nova York,  
al costat d’una estàtua humana amb un manat de pastanagues a la mà. QUIM MARCÉ

QUIM MARCÉ 
DIRECTOR DEL TEATRE DE BESCANÓ 

Afinals de setembre vaig 
rebre un sorprenent 
missatge a través del 
meu Facebook: “Em po-
so en contacte amb tu 

des de l’ambaixada d’Espanya a Wa-
shington. Tenim una proposta molt 
important del prestigiós Kennedy 
Center de la capital dels EUA”. Vaig 
pensar que es tractava d’una broma, 
però la proposta estava relacionada 
amb la nostra protesta al Teatre de 
Bescanó (Gironès) contra la pujada 
de l’IVA cultural del 8% al 21%. Con-
sistia a vendre pastanagues, que te-

Els fanzines, la Girona desapercebuda
vistes, també als condicionants 
d’una època durant la qual la publi-
citat rebutjava qualsevol projecte 
que no estigués consolidat.  
       Així, durant les dècades 
dels 80-90 van sortir fanzi-
nes com No hi ha crisi, el 
que hi ha és molt de morro, 
L’Apuntenca, Ket diuen?, 
Cau Còmic, Hueso Duro, La 
Cicatriz o El Cacique. Unes 
publicacions sarcàstiques i 
satíriques que recollien l’es-
tat d’indignació en contra del 
poder establert. Escrits que 
buscaven ser un reflex del pensa-
ment rebel de la gent jove. Llavors, 
publicar i repartir fanzines era una 
de les poques activitats que perme-
tien expressar la revolta i la ràbia 
contra l’ara anomenat statu quo –el 

CRÒNIQUES DE L’UNDERGROUND

Alguns dels 
fanzines dels 
anys 80 i 90. 
MANEL MESQUITA

JORDI ARBONÉS 
GIRONA 

El món editorial a Girona 
sempre ha estat més ple 
de bones intencions que 
no pas de realitats fer-
mes. A Girona els escrip-

tors joves, els dibuixants i els fotò-
grafs es van poder foguejar en ini-
ciatives editorials noves que esta-
ven creades amb una mentalitat 
oberta i no gens corporativista. Pe-
rò, tot i que obrien portes a la imagi-
nació i a la il·lusió, van durar poc.  

Els fanzines van tenir un curt re-
corregut perquè estaven lligats a 
projectes espontanis i vitals, a do-
nar veu a un impuls de revolta que 
aleshores anava lligat al moviment 
okupa i al fenomen punk. I les re-

sistema, se’n deia llavors–. Era 
un món volgudament marginal i 
de component llibertari que no 

va aconseguir crear un circuit 
propi i independent. En 

queda un testimoniatge 
analògic que sembla bas-
tit a la prehistòria.  

Hi ha hagut altres ini-
ciatives, revistes com ara 
El Gat, 972 Magazine, 

L’Abella d’Or, Vèlit, El 
Llop Ferotge, Contagi i, 

més recentment, Cuadecuc.  
Les vies de comunicació 

han canviat. Ara les idees i els di-
buixos entren directament a ca-
sa. Els fanzines muntats amb fo-
tocòpies i grapats a mà han pas-
sat a ser, en poc temps, objectes 
d’arqueologia cultural.e

Impacte  
Reien i 
aplaudien. 
Un egipci  
vol escampar 
la protesta  
al seu país

CIÈNCIA I SALUT

Amor meu, 
t’estimo tal com 

ets, però vull  
que canviïs

RAMON BRUGADA 
CARDIÒLEG 

Per aquestes dates, vostè ja 
deu haver rebut la pri-
mera mensualitat del 
gimnàs. I ara és un bon 
moment per fer-se la 

pregunta. Hi he anat? Un mes més 
tard des que vostè va prendre la 
decisió de deixar de fumar o de co-
mençar un règim d’aprimament, ja 
pot saber si està aconseguint l’ob-
jectiu. La meitat de la gent pren 
decisions de Cap d’Any. I menys 
d’un deu per cent n’acaben asso-
lint el propòsit. Per tant, si no us hi 
heu posat, no desespereu, que no 
esteu sols. 

Tenim la mania de veure el can-
vi d’any com un moment clau a la 
nostra vida, un reinici. Just en el 
moment que, al ritme d’unes cam-
panades, a corre-cuita, ens empas-
sem raïms precongelats mentre in-
tentem respirar, volem fer un can-
vi dràstic. Tot brindant amb xam-
pany, alguns decideixen deixar 
l’alcohol. Engolint calories a dojo, 
alguns decideixen fer règim. Es pre-
nen decisions potser pel fet que és 
quan més ens adonem que –literal-
ment– en fem un gra massa i sentim 
remordiments. Decidim fer un 
tomb radical en el moment més in-
adequat, precisament quan els dies 
són més curts, més freds, més hu-
mits, més depriments. Òbviament, 
això no pot funcionar.  

I per què no plantegem prendre 
decisions en un altre moment de 
l’any? Curiosament, avui jo penso 
en el dia dels enamorats. Els dies 
són llargs, clars, la natura és agrada-
ble, hi ha fruita i verdura a dojo. I 
queden sis mesos de bon temps per 
consolidar el propòsit, que és la part 
més difícil de qualsevol repte. 

De nou hem pretès incorporar 
tradicions foranes al nostre entorn, 
que no funcionen. No defallim, el 
dia dels enamorats en tenim l’opor-
tunitat d’or. En aquell dia ratifi-
quem el nostre compromís amb la 
persona estimada. A més, en aquell 
dia prenem un compromís amb el 
coneixement i rebutgem l’analfabe-
tisme funcional on ens volen abo-
car. Doncs aprofitem també aquell 
dia per plantejar un desafiament de 
salut: activitat física i alimentació 
equilibrada. La rosa, el llibre, i unes 
vambes. Per Sant Jordi, regalem-li 
salut mental i corporal. Això sí que 
és estimació total.e

A vendre pastanagues  
sense IVA a Nova York

nen un IVA del 4%, i a canvi regalar 
una entrada per anar al teatre. En 
tractar-se d’un regal, l’entrada no 
genera IVA. 

El congrés ISPA (International 
Society for the Performing Arts) se 
celebrava del 14 al 16 de gener a No-
va York i em reclamava com a po-
nent. Vaig enviar un tuit al periodis-
ta Jordi Graupera, a qui no conei-
xia personalment, per si em volia fer 
d’intèrpret. Va acceptar de seguida. 
Jo parlaria en català i Graupera tra-
duiria a l’anglès. 

La responsable de l’Institut Ra-
mon Llull a Nova York ens va oferir 
tot el seu suport i vam saludar el 
president del Casal Català. Tot ple-

gat era emocionant. La sala esta-
va plena, amb gent dreta. En an-
glès vaig agrair a l’organització la 
invitació i que em deixessin fer la 
presentació en català, la nostra 
llengua. També em vaig discul-
par pel meu nivell d’anglès. Vaig 
desgranar una presentació amb 
20 imatges, començant per Bes-
canó, passant per Gaudí, Rodo-
reda, els Marrecs de Salt i el Ce-
ller de Can Roca, i acabant amb la 
nostra peculiar protesta de les 
pastanagues. Vaig explicar la re-
percussió mundial que va tenir la 
iniciativa, reproduïda per mit-
jans d’arreu. El públic reacciona-
va rient i aplaudint, sobretot 
quan vaig explicar que vam haver 
de posar el cartell de pastana-
gues exhaurides. Vaig acabar 
amb la imatge de l’Estàtua de la 
Llibertat amb la pastanaga a la 
mà. Algunes frases els van im-
pactar: “Tenim un greu proble-
ma en un país on es paga el ma-
teix IVA per veure un Shakespe-
are en un teatre que per veure el 
maltractament i mort d’un ani-
mal en una plaça de toros”. 

Des de darrere l’escenari ja 
m’arribaven felicitacions. Una 
professora d’econòmiques de la 
Universitat de Nova York va dir 
que estava davant la seva rock 
star. Em va explicar que en una 
de les seves assignatures treba-
lla amb els seus alumnes un pro-
jecte anomenat efecte pastana-
ga. El 16 d’abril m’han convidat 
a fer una conferència via Skype 
amb aquests alumnes. Un egipci 
em va demanar permís per copi-
ar la idea i expandir-la al seu pa-
ís. La Nora, la companya de po-
nència de Libèria, li va dir a en 
Graupera que jo era un autèntic 
revolucionari. 

Tenia feina a agrair a tothom 
les mostres d’admiració, que en-
cara ara no deixen de sorpren-
dre’m. Un cop vàrem quedar sols 
amb en Graupera, ens costava en-
tendre com una iniciativa que ha-
via començat en un poblet de Ca-
talunya havia arribat tan lluny. 
Ell em deia que només tenia cla-
ra una cosa: “Si l’Estat t’empre-
nya, pastanagues!”e

Un congrés americà cita el programador de Bescanó

INICIATIVA CONTRA L’IVA CULTURAL 


