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o és un muntatge
oportunista. Fa un
any que el director
Jorge-Yamam Serra-
no va somniar repro-

duir en escena la conversa entre
Alícia Sánchez-Camacho i l’ex-
amant de Jordi Pujol Ferrussola
a La Camarga. Ara, quan falten
dues setmanes per a l’estrena, la
gravació ha estat notícia. Di-
lluns, en la comissió parlamen-
tària, el fill del ’expresident en-
tregava una còpia de la gravació.
Ahir, David Fernàndez la va en-
tregar a la presidenta del Parla-
ment, després de fer-ne una cò-
pia a casa. L’enrenou està servit.
Però el secret s’aguantarà fins al
12 de març, quan s’estrena Ca-
margate, una obra de teatre do-
cument que parteix de l’escolta
de 4 hores. No és delicte, acla-
reix el director, perquè se n’ha
fet una recreació teatral: no es fa
pública la gravació ni la trans-
cripció original. El resultat és
un muntatge d’una hora i quart
en què també es recullen les de-
claracions de la parlamentària
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en la roda de premsa posterior. 
Fins ara, només Polònia, el mu-
sical treia un gag amb una Sán-
chez-Camacho amagada darre-
re un gerro de l’hotel.

TeatrodeCerca és una de les
companyies del Tantarantana.
La companyia, que es va donar a
conèixer actuant en domicilis
particulars, recull com es va po-

sar el micròfon i què es va dir.
S’evita caricaturitzar els perso-
natges. Però tot passa en un di-
nar, en què hi ha força excés, re-
coneix el director de dues dones
“molt intenses”. Serrano consta-
ta que des que l’expresident va
fer la confessió dels diners del
seu pare a Andorra, s’han esto-
vat les mesures de control.

Jordi Casanovas va estrenar
fa poc  Ruz-Bárcenas a partir de
la declaració de l’extresorer del
PP al jutge.  A Ruz- Bárcenas el
to era contingut pel moment i
els  protagonistes. A Camargate
la situació acaba sent còmica.
Però tan real com que hi havia
un micròfon dels investigadors 
de Método 3 que gravava. ■

‘Aquell’ dinar, a escena
Jordi Bordes
BARCELONA

‘CAMARGATE’ · TeatrodeCerca assaja una recreació del dinar a La Camarga, a partir de les
escoltes fetes per Método 3 PUJOL · Des de la declaració de Jordi Pujol el mur de silenci ha caigut

Una imatge promocional de ‘Camargate’, que recrea alguns diàlegs de La Camarga al Tantarantana ■ TDC

El representant perma-
nent de la Generalitat da-
vant la Unió Europea,
Amadeu Altafaj, va asse-
gurar ahir que no hi ha ar-
guments per intentar fre-
nar l’activitat exterior ca-
talana. En resposta als
plans del ministre d’Afers
Estrangers espanyol, José
Manuel García-Margallo
(PP), que va anunciar que
estudia presentar recurs
al Tribunal Constitucional
contra l’acció exterior ca-
talana, Altafaj va demanar
suport per a les delega-
cions a l’exterior perquè
“és evident que tenen un
valor afegit”. “Anar-hi en
contra no té sentit”, va la-
mentar, tot afegint-hi que
l’any passat es van firmar
698 contractes empresa-
rials. “Fins i tot en termes
polítics es respon a una de-
manda objectiva dels socis
europeus per saber què
passa a Catalunya”, va as-
segurar. I és que, segons
ell, és fals que a Brussel·les
no hi hagi interès per la si-
tuació catalana. ■

Altafaj: “No
té sentit anar
contra les
delegacions”
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