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‘Mars Joan’ porta al teatre l’aventura emocional dels aspirants del projecteMars One per colonitzarMart sense retorn

Perquèvull anar aMart (sense tornar)
JUSTO BARRANCO
Barcelona

M ira, la marciana”,
va arribar a sentir
NúriaTapiaspels
carrers de Cala
fell de veïns que

sabienques’havia inscritenunpro
grama espacial per colonitzar
Mart... i no tornar. Es tracta d’un
programa real polèmic anomenat
Mars One a què es van inscriure
200.000 persones d’arreu delmón,
gent que valora més la possibilitat
d’anara l’espai ideveure iaterraral
planeta vermell quenopas el detall
queelviatgenoincloubitlletdetor
nada. És un projecte internacional
privat encapçalat per l’holandès
Bas Landorp que pretén començar
a enviar astronautescolons al pla
netaapartirdel2026–elscríticsdi
uenquenoés factiblenimonetària
ment ni físicament instal∙lar gent a
Mart de manera permanent–, que
esfinançariafinsitotambunreality
show sobre la preparació dels fina
listes i que ha acabat inspirant una
obra de teatre que avui s’estrena al
petit teatreTantarantana,MarsJo-
an, de la jove companyia Dara. Van
assistir a la presentació, ahir, Núria
Tapias, que ja ha quedat fora del
procésdeselecció,iÁngelJané,que
ésundels cent finalistesdel projec
te, dels quals només s’escolliran
24 persones. L’obra reflexiona so
bre per què algú se’n pot voler anar
tan lluny i no tornar, així comsobre
les reaccions dels altres. Però, per
descomptat, parla, també més ge
nèricament, de quan algú té un
somni que els altres no compartei
xen iel voldura terme.
“Som gent normal amb una vida

normal, però amb la particularitat
que potser tenim un somni di
ferent”, explica Núria Tapias, biò
loga,a larodadepremsaambactors
de la companyia. I reconeix que
quan va explicar que s’apuntava
al projecte hi va haver gent que

s’ho va prendre més bé que d’altra.
La seva mare li va dir que a saber
on serien ella i el seu pare d’aquí
deu anys, però que mirés bé que
fos un projecte seriós. I els seus
amics lavanveuretanil∙lusionada...
I, com que sabien que tenia passió
per l’astronomia, entenien per què,
i li van donar suport plenament.
En canvi, algunes de les reaccions

al carrer no van ser les mateixes.
La passió per l’astronomia uneix

Núria Tapias amb Ángel Jané, que
es dedicava a les energies renova
bles, que té una filla petita i que diu
quehadescobert amb sorpresa que
Mars Joan reflecteix molt bé els
conflictes i debats que va tenir amb
la gent que l’envolta. Jané diu que,
quanvasortir lanotíciadelprojecte
MarsOne, “ningúno se la creia fins
quedesprésesvaveurequehihavia
premis Nobel implicats, i m’hi vaig
apuntar”. Sobre la seva filla, de
7 anys, diu que, quan d’aquí deu
anys es comencin a enviar els vols
tripulats a Mart, ella ja serà gran i
aleshores bàsicament el que comp
taràéshaverestatcapaçdedonarli
uns valors “perquè sigui crítica i

s’ho qüestioni tot en aquesta socie
tatdeconsumisme”.Tornaronono
el preocupa gaire, i pensa que, de
fet,elqueésinteressantsónelsmúl
tiples debats de totamena que sus
cita construir una nova colònia

d’humans en un altre planeta. Se
sent un explorador, commolts dels
que hi va haver, Colom o Maga
lhães, i que van obrir camí –publi
carà ben aviat un llibre sobre ells i
sobre tota l’experiència que està vi
vint–, i pensaqued’aquí unesdèca
des viatjar a Mart serà d’allò més
normal. Assegura que, per als que
pensen que és una bogeria, ell creu
que ser boig és fer com tanta gent
que té una feina que no li agrada,
treballar per sobreviure vuit hores
al dia, per pagar al banc, canviar de
cotxe cada deu anys. “Això és estar
boig”, diu amb un somriu, i no pas
seguirel somnid’unavida.
Iavui,desprésd’entrevistesipro

ves, és un dels cent finalistes, que
aradesenvoluparanproves engrup
perveurecominteractuarienenco
munitat a Mart i seleccionar les
24 persones que se n’hi aniran per
no tornar.La sevavida, el queapre
nen, com es preparen, es veurà en
un reality show arreu delmón. Jus
tament l’obra escrita i dirigida per
Roc Esquius que es representa al
Tantarantana alterna com l’entorn
delprotagonistaimaginari,enJoan,
rep la notícia que vol marxar amb
imatges del reality en què participa
una vegada seleccionat. L’obra,
diuen, no jutja ningú. No es tracta
d’un inadaptat, sinó d’un somiador
quesuscitarebutjosperòquetambé
fa que algunes persones del seu en
torn es plantegin si realment estan
perseguintels seussomnis.!

“Ami estar boig em
sembla treballar cada
dia per pagar al banc i
canviar de cotxe cada
deu anys”, diu Jané
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La titular del jutjat d’instrucció
número 26 de Barcelona, Roser
Aixandri, no ha admès a tràmit la
querella contra la poeta Dolors
Miquel i l’alcaldessa Ada Colau
per la lectura del poema Mare
nostra perquè considera que el
text està emparat amb la llibertat
d’expressió i no suposa ni un es
carni ni una ofensa per als cre
ients, encara que els molesti.
A la interlocutòria,la jutgessa

acorda rebutjar l’admissió a trà
mit de la primera querella inter
posada per l’entitat catòlica asso
ciació Amistad en Cristo, Nuevo
Amanecer i conclou que els fets
denunciats no són constitutius de
delicte.Enel seuescrit, datat el 15
de març passat, sosté que “de la
lectura literal del text i de les cir
cumstàncies concurrents en l’ac

te públic recitantlo no s’infereix
que constitueixi cap mofa perti
naç i amb el propòsit d’enfrontar
els creients d’una confessió reli
giosa”. El poema, que Miquel va
recitar en el lliurament dels pre

mis Ciutat de Barcelona el 15 de
febrer al saló deCent de l’Ajunta
ment de Barcelona, en un acte
presidit per l’alcaldessa, comen
çava amb la frase: “Mare nostra
queesteu enzel, sigui santificat el
vostre cony”. La jutgessa adver

teix que, “permolt que el text de
nunciat contingui expressions i
paraules que molestin l’associa
ció catòlica querellant i possible
ment altres fidels cristians”, no es
pot determinar que les expres
sions contingudes constitueixin
cap insult o escarni als dogmes i
creences.
En el seu escrit apunta a la tesi

que el poema “no constitueix es
carni als sentiments religiosos,
per molt que particularment si
gui considerat irrespectuós,
ofensiu i disgusti un nombre no
determinat de creients d’una
confessió religiosa, en aquest cas
la cristiana catòlica, perquè el
text en qüestió sigui una trans
mutació de l’oració del Parenos-
tre amb referències al cos i a la se
xualitat femenina”.
L’endemà d’emetre aquesta

interlocutòria la jutgessa va acu
mular a la causa dues denúncies
més contra Colau i Miquel inter
posades per ECristians i l’Asoci
ación de Abogados Cristianos. La
jutgessa adverteix que aquestes
dues noves denúncies s’atenen
també a la interlocutòria d’inad
missió dictada. La primera asso
ciació demandant ja ha presentat
recurs contra la decisió judicial.!

La jutgessa no estima
escarni en ‘Mare nostra’
i rebutja la querella

Per lamagistrada,
el poema pot ser
ofensiu, però està
emparat amb la
llibertat d’expressió

CÉSAR RANGEL

Candidats reals per aMart.Els catalansNúria Tapias iÁngel Jané, que ahir van assistir a la
presentació de l’obra, es van inscriure al programaMars One; Jané és un dels cent finalistes


