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l darrer mes, la dreta espanyo-
la i els seus mitjans han girat
la mirada, i sembla que algu-
na cosa més, cap a l’Assem-

blea Nacional Catalana (ANC), fins al
punt de convertir-la en el blanc de totes
les boles de la seva fira. I confiem que tot
quedi només ací, i que cap dels seus diri-
gents hagi de seguir els passos d’un Otegi
encara incomprensiblement a la presó.

Qui ho sap, potser arran d’aquestes mi-
rades, les esquerres espanyoles i catalu-
nyeses, sempre a remolc i, doncs, heterò-
nomes de la dreta, faran el mateix, i dei-
xaran de mirar-nos de reüll, paternalista-
ment i condescendentment, com si ens
diguessin: «Voleu dir que Mas –amb Jun-
queras– no us està aixecant la camisa»?

Si més no, més d’un conspicu tercera-
viïsta, sempre clar i transparent com un
termòmetre per mostrar la febrada del
pensament dels contraris a la indepen-
dència, ja ha començat a canviar de regis-
tre fent així: «I si Mas no és el demiürg en-
redaire, sinó un pobre captiu de l’ANC»?

Oportuns i oportunistes com sempre
del vent que bufa a contracorrent de les
expressions del poble, ja hi han girat tam-
bé l’esguard, i potser alguna cosa més, per
etzibar-nos, fidels a una reiterada con-
cepció corporativista, jeràrquica i elitista
de la política, un emprenyat: «I a aquests,
qui els ha votat»?

Tanmateix, en atenció al nivell polític
del país, acostumat a confondre els desit-
jos propis amb la realitat, això no és gens
sorprenent, o força menys que aquesta
descoberta sigui compartida també per
molts catalans que fins avui no s’havien
adonat de la importància de l’ANC en
l’impuls del procés i de la necessitat del
seu enfortiment humà i material per a re-
eixir amb èxit en la determinació d’una
classe política massa sovint complaent i

contemporitzadora amb l’statu quo im-
posat per les elits polítiques i econòmi-
ques hispàniques.

Perquè, és clar, la independència no
pot venir, només, de la iniciativa institu-
cional dels partits polítics actuals: ni del
PP i C’s, perquè, com a partits nacionalis-
tes espanyols, hi són contraris; ni del PSC,
perquè s’ha convertit definitivament en

un partit dinàstic; ni
d’UDC i ICV, perquè llurs
direccions, contràries, si
més no provisionalment,
a la independència, sem-
blen optar pel regenera-
cionisme espanyol; ni
tampoc només de CDC,
ERC i CUP, perquè, com a
partits del sistema polític,
tenen, com tots els altres,
servituds obligades amb
la legalitat corresponent.

Però Espanya, amb tots
els seus mantenidors, ja
ens ha descobert que l’or-
ganització per la inde-
pendència no és ni PP, ni
C’s, ni PSC, ni UDC, ni
ICV, ni CDC, ni ERC, ni
CUP... sinó una organit-
zació de caire nacional-
popular, l’ANC!

I els qui volem deixar
de ser independentistes
algun dia amb els deures
fets, ho tenim clar: po-
dran destinar els nostres
diners a declarar incons-
titucionals declaracions
polítiques –quina feinada
que se’ls ha girat!–, però
el que no podran evitar és
que a les properes elec-

cions, que són les europees, tornem a vo-
tar aquells qui, com Marc Antoni, es dei-
xin captivar per Cleòpatra, la darrera rei-
na d’Egipte, és a dir, per l'ANC i per les vo-
luntats expressades pel poble d’ençà del
10J de 2010!

I com s’ho faran per declarar inconsti-
tucionals les voluntats polítiques expres-
sades a través del vot?

E

ANC: BLANC DE TIR
O CLEÒPATRA

MESTRE I HISTORIADOR

Josep Manuel López i Gifreu

«Espanya ja ens ha descobert
que l’organització per la
independència no és ni PP, ni C’s,
ni PSC, ni UDC, ni ICV, ni CDC,
ni ERC, ni CUP... sinó l’ANC!»

s de justícia encapçalar aquest
article d’opinió amb el títol de
l’obra teatral que l’ha motivat.
La setmana passada vaig as-

sistir al Teatre Jardí de Figueres a la pre-
estrena d’aquest muntatge a càrrec de La
Funcional. Una companyia de teatre lo-
cal, que amb aquesta reposició de la seva
primera producció, volen celebrar els
vint-i-cinc anys d’història i d’activitat es-
cènica a la seva ciutat. Des d’aquí els feli-

cito i els agraeixo públicament aquesta
aportació tan valuosa que, amb les seves
obres sempre arriscades, molt treballades
i plenes d’energia, ha contribuït a la for-
mació cultural dels seus conciutadans.

Amb aquest exemple de constància
cultural particular i amb la modesta expe-
riència que em donen els deu anys de di-
rector del Festival internacional de teatre
amateur de Girona-Fitag, puc afirmar que
a les nostres comarques hi ha una valuosa
llista de grups de teatre amateur que han
resistit amb molta dignitat les inclemèn-
cies del nostre temps de desballestaments
associatius, i que demostren tenir una sa-
lut de ferro lluitant contra totes les adver-
sitats que a vegades empenyen les il·lu-
sions contra les roques del desànim.

Tenim al nostre territori companyies
amb intenses trajectòries de treball dalt
dels escenaris locals. Si parlem de les que
ja han celebrat llargs recorreguts destaca-
ríem, a part de la ja esmentada, El Mirall
de Blanes, que aviat estrenarà una vegada
més nou espectacle, La Gespa de Pala-
mós, que no descansen mai, la company-
ia TMR de Roses, que sempre se superen

en cada proposta, El Safareig de Salt, que
no s’espanten mai davant de qualsevol
repte.... Banyoles, Llagostera, Lloret de
Mar, Palafrugell, Vilablareix, la Jonquera,
Santa Coloma de Farners, Arbúcies, For-
nells de la Selva, i molts que em deixo,
són municipis que compten amb compa-
nyies teatrals actives i amb empenta, que
a través del teatre de proximitat, partici-
pen de la vida cultural del seu entorn més
proper.

I Girona? Per què la meva ciutat esti-
mada no té cap companyia estable ama-
teur, activa durant tot l’any, que s’afegeixi
a la llarga llista d’homes i dones del nos-
tre país que tenen el teatre com una eina
associativa de creixement personal, de
distracció, i no com un ofici que els ajudi
a la seva subsistència? Per què la ciutat
que presumeix de ser la capital de les arts
escèniques no posseeix un col·lectiu tea-

tral històric que cada any ens presenti
una, dues o tres obres diferents, on els
seus actors i actrius es van intercanviant
papers i les direccions són obertes i varia-
des?

Segurament podríem lligar aquesta in-
coherència teatral local a la manca d’un
escenari històric que hagi propiciat el reg
d’aquestes llavors tan necessàries; també
podríem dir que potser les ganes de
transcendir en l’èxit algunes vegades han
estat més grans que els senzills propòsits
de distreure i ser feliç, i això ha estat letal;
i ja amb una mica de malícia, diria que en
alguns casos, qualsevol intent d’agrupa-
ment teatral gironí ha estat escapçat per
les literàries plomes incisives d’aquells
que posaven la mirada a la capital que
vesteix molt més, allunyant-se de les reali-
tat més propera que els podien despresti-
giar. Destruir abans que donar suport.

Sigui el que sigui, sempre hi ha temps
per sortir de les nits i tornar a les llums.
M’agrada treballar humilment per l’objec-
tiu de veure el teatre com un riu de mo-
ments i no com una bassa de reconeixe-
ments.
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LA NIT DE LES
TRÍBADES

Martí Peraferrer Vayreda
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«Per què la ciutat que presumeix de ser
la capital de les arts escèniques no
posseeix un col·lectiu teatral històric que
cada any ens presenti obres diferents?»


