
quest juny passat, enllà de les
eleccions que van deixar el
panorama que van deixar, per
a Catalunya ha resultat molt

complex. ornaren la campanya electoral
alguns paràmetres del tot significatius. Ve-
gem-ne alguns. la CuP-Crida Constituent
(CuP-CC) es refermà la nit del dimarts 7
en la decisió d’esmenar la totalitat dels
comptes que el Govern de Carles Puigde-
mont presentà l’endemà al Parlament.
Amb aquesta decisió –sumada a les esme-
nes a la totalitat de Ciutadans (C’s), PsC-
Psoe, Catalunya sí Que es Pot (CsQP) i el
PP–, els comptes del vicepresident i conse-
ller d’economia i Hisenda Oriol Junque-
ras foren els primers de la història que no
superaren el primer tràmit parlamentari.
el pacte que obligà el president Mas a fer
un pas al costat quedà en paper mullat. la
paraula de la CuP, més que en entredit,
sota zero.

el descontentament del sector més procliu
a l’acord amb junts pel sí –liderat per l’orga-
nització Poble lliure– amb aquells postulats
de la CuP s’abocà al cap de deu dies, el 17, al
fet que sis dels quinze membres del secre-
tariat anunciessin en una duríssima carta la
seva decisió «irrevocable» de dimitir de l’òr-
gan que gestionava el dia a dia del partit. no
va servir de res que la CuP anunciés abans,
el dia 15, que el secretariat es dissoldria ofi-
cialment el dilluns 20 per escollir una nova
direcció. el 20, doncs, l’actual executiva, ja en
funcions, acordà elaborar el reglament de les

eleccions internes. el text, que ha de regular el
vot telemàtic aprovat, com la proposta ma-
teixa de renovar l’executiva a l’assemblea d’es-
parreguera al maig, haurà de ser ratificat pel
consell polític aquest mes de juliol. la in-
tenció és que no hi hagi candidatures indi-
viduals per a les 11 de les 15 places que es re-
noven i que els equips elegits obtinguin el
65% dels vots. la intenció última és evitar la
polarització entre els membres en l’òrbita
de Poble lliure (els «coloms») i els d’enda-
vant (els «falcons»). es vol que el tercer sec-
tor no adscrit a les entitats anteriors prengui
rellevància per afavorir que hi hagi més co-
hesió. en aquesta nova executiva, si la mili-
tància ho ratifica, hi hauria  Quim Arru-
fat, entre altres personalitats que el partit vol
recuperar segons es va saber al seu moment.

el segon paràmetre va saltar el vespre de
dimarts 21 gràcies al digital Público. l’es-
càndol de les converses de fa dos anys, a les
vigílies de la jornada de participació del 9-Xi-
2014, entre el ministre de l’interior espany-
ol Fernández Díaz i el director de l’oficina
Antifrau de la Generalitat de Catalunya, Da-
niel de Alfonso. unes converses enregistra-
des al mateix despatx del ministre i on que-
da clar que el govern espanyol cercava draps
bruts a cappares de CDC i eRC per tal de des-
acreditar-los, que ha estat el causant de la
prostració de la nostra sanitat, que volia
canviar el president Mas per Germà Gordó
i altres temes de clavegueram polític dels
quals, sembla, n’havia d’estar perfectament
informat Mariano Rajoy. en un país normal

el ministre ja hauria dimitit. Aquí el ministre
es posà a jugar el paper de víctima i el ma-
gistrat antifrau amenaçà de fer anar el ven-
tilador, com si no estigués obligat a guardar
el secret dels casos que investigava. Malgrat
els recolzés certa premsa madrilenya, la
premsa estrangera se’n va fer ressò sense nos-
es ni censures. Deixem la francesa, alemanya
o italiana i centrem-nos en l’anglosaxona, que
diuen que sol actuar amb democràtica neu-
tralitat. el Financial Times assegurava que el
fet «aixeca interrogants sobre l’extensió dels
vincles entre els polítics i els funcionaris en-
carregats de fer complir les lleis», cosa que
considera «un tema recurrent en la història
recent d’espanya».  The Guardian exposava
que el ministre de l’interior està «cridat a di-
mitir», i destacava que el president Mariano
Rajoy ha donat suport a Fernández Díaz tot
assegurant que el ministre «ha donat expli-
cacions clares». la BBC parlà de «tempesta
política». en plena campanya electoral, ha-
vent demanat tots els líders autonòmics i his-
pànics –Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Al-
bert Ribera– la dimissió del ministre i havent
denunciat en el fet la responsabilitat de Ra-
joy... a veure ara qui podrà pactar amb ell sen-
se obligar-li a fer un pas al costat.

el tercer paràmetre, el dia de sant joan: al
Regne unit guanyaven el referèndum els par-
tidaris de la sortida de la ue. Quan treus el
tap de l’ampolla dels esperits, no hi ha ma-
nera de fer-los tornar a dins. Davallada de les
borses més enllà d’un espantall.

i, així, arribaren, amb un panorama ple de
tensions i pors, les eleccions del passat 26 de
juny. el sondeig de FoRTA de les 8 del ves-
pre s’equivocà escandalosament. Al final
de la jornada, el panorama, respecte al de-
sembre passat, havia canviat poquet. PP,
malgrat els escàndols de corrupció (pensin
en el País Valencià o en el Fernández Díaz
gate) havia passat de 123 a 137 diputats, el
Psoe havia aguantat la batzegada i de 90 ha-
via baixat sols a 85, Podem i confluències ha-
vien quedat igual amb 71 escons (quina de-
cepció s’endugueren els seus líders!), C’s
s’havia donat la gran patacada (de 40 baixa-
va a 32) i les perifèries aguantaven: eRC amb
9; CDC amb 8; PnB, 5; eH Bildu, 2; i CC, 1.

la pedra a la sabata, desenganyem-nos,

tornava a ser Catalunya. Quan un problema
no es vol resoldre, sempre acaba surant. el de-
sembre hi havia la possibilitat de fer una gran
col·lació PP-Psoe però Pedro sánchez s’hi
hagués fet la pell. Quedava una solució:
Psoe (90) + Podem (71) + eRC (9) + els con-
vergents de Democràcia i llibertat (8) feien
una folgada majoria de 178 diputats. A ser-
vidor, que vaig viure a l’itàlia del pentapar-
tito, allò no li resultava gens estrany ni en-
cotillat. sumaven, però no volien que fos dit.
els barons del Psoe van prohibir a Pedro
sànchez de pensar-hi, tan sols. no es podia
dependre dels catalans! i s’enrocà amb C’s
(una minoria de 130 diputats que no va
anar enlloc amb unes sessions d’investidu-
ra lamentables). Ho han pagat tots dos, el
Psoe i C’s: els socialistes no van veure bé el
matrimoni amb C’s i els votants pervinguts
del PP han preferit tornar a la matriu que no
pas seguir amb la marca blanca.

Ara les coses estan si fa no fa. la victòria
del senyor Rajoy, que ningú no la hi discu-
teix, és una victòria amarga. el PP (137) vol
una gran coalició amb Psoe (85), però
sánchez s’hauria de baixar els pantalons.
Com es passa a dir que no pot pactar amb un
corrupte com Rajoy i fer-ho? Com es passa
a responsabilitzar-lo del les converses del cla-
vegueram de Fernández Díaz amb el direc-
tor de l’oficina Anticorrupció i oblidar-se’n
tot seguit? i això també val per al senyor Ri-
vera. el Psoe només es podria abstenir si s’a-
conseguís que Rajoy fes un pas al costat com
va fer Mas. Però al PP hi ha molts ganivets a
l’aire i no són tan generosos: abans d’això, ter-
ceres eleccions! el PP també podria fer pinya
amb C’s, PnB i CC i sumar 175 escons justos.
la cosa seria dèbil i els bascos s’hi jugarien
el futur proper (eleccions autonòmiques a la
tardor). en el fons PP necessita els catalans
(i no fa pas tant de temps que Aznar hi pac-
tava). sumant PP (137), C’s (32) i CDC (8) ja
farien majoria. seria un centredreta ben vist
a europa. Però... no tinguin pas cap por que
succeeixi. els catalans som el dimoni amb ba-
nyes perquè demanem poder decidir el
nostre futur. i és clar, no crec que ni junqueras
ni Homs es venguin l’electorat que ha resis-
tit millor del que es pronosticava per un plat
de llenties.
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ue quedi clar que aquest en-
capçalament de l’article no és
una petició, és una afirmació.
De fet ja ho sóc, però vull que

m’ho deixin continuar sent; i que no m’ha-
gi d’estar fent la pregunta constant de: què
soc? ja fa temps que molts professionals
del sector teatral català hem descobert que
això no és França a nivell del respecte i va-
loració que tenen pel seus «artistes». Vivim
en un país on hem anat deixant escolar per
l’aigüera un patrimoni de professionals de
l’escena que, amb carreres més o menys
sòlides i estables, es van dessagnant dia a
dia, aprimant-se, fins a tornar-se invisibles
als ulls d’aquells que un dia els varen mirar
amb admiració i respecte. De qui és la cul-
pa d’aquest desgavell? Quan va començar
aquest desori?

De fet, en la cultura mediterrània, els
«faranduleros» sempre han estat vistos
amb més desconfiança que no pas respec-
te com a dipositaris d’un ofici antic. Quan
les coses anaven bé, quan les aigües baixa-
ven plenes d’aliment, aquí tots vàrem ac-
ceptar conformitat a canvi de manteni-
ment. Però si no hi ha narradors i narrado-

res d’històries d’altres, si no trobem àgores
de debat dins temples teatrals, si la gent ja
no necessita alimentar l’esperit perquè té
més urgència d’alimentar l’estómac, vol dir
que alguna cosa, tots plegats, no hem fet
bé. la televisió és territori de pocs, el teatre
no permet viure’n, les produccions no són
contractades i ningú ja no es recorda dels
«artistes» que un dia els van commoure.
Això ja ho explicava èkhov en la seva
obra breu El cant del cigne.

Malgrat el terratrèmol professional dins
el sector dels actors i les actrius hi ha un
factor que no podran tombar; i és la força
d’una vocació. Quan s’ha entès que aquí
no ens salvarà ningú sinò la nostra pròpia
capacitat de sobreviure i reinventar-nos, de
trobar noves vies de posar-nos davant d’es-
pectadors reals o virtuals, quan has com-
provat que ningú no donarà la cara per tu
perquè som una minoria poc rentable i a
vegades incòmoda, llavors apareix la clau
que et fa sentir que és això i només això al

que et vols dedicar. Van Gogh deia: «que el
meu dolor sigui la meva força. no em puc
ocupar del que la gent pensa de mi. Cal
que jo hi vagi per endavant...».

Copso la realitat i la duresa del moment.
la misèria personal dels que només vo-
líem ser actors i actrius d’un poble. Ara tot
es redueix a focs d’artifici i batalles fratrici-
des per aconseguir minuts de glòria i pagar
el lloguer a final de mes. jo creia que
aquestes coses mundanes i brutes no te-
nien res a veure amb un ofici d’art i
d’excel·lència que fa 35 anys vaig escollir en
solitari. i si tot això fos una oportunitat i no
la història d’un fracàs? i si de cop entengu-
éssim que les nostres vides necessiten d’a-
quest mirall cruel per dir-nos a nosaltres
mateixos que si hem arribat fins aquí és per
alguna cosa que ens tocarà explicar?

Van Gogh, cansat de ser un incomprès,
es va plantar davant el poble i va dir: «...en-
cara que no us agradi, sóc pintor!». Doncs
això mateix!

q

VULL SER
ACTOR
(O ACTRIU)

Martí Peraferrer Vayreda

■ Diari de Girona Dilluns, 4 De juliol De 2016 13

FUNDAT EL 1889

Opinió
Diari de Girona

DdG

©Diari de Girona, SA. Girona. 2016. Tots els drets reservats.

Director: Jordi Xargayó i Teixidor.
Caps de redacció: Josep Callol (Comarques i Política), David Céspedes (Girona i Suplements), Alfons Petit (Opinió i Dominical), Oriol Puig (Edició digital). Seccions:
Laura Fanals (Girona), Pep Taberner (Economia), Jordi Roura (Esports), Daniel Bonaventura (Cultura i Espectacles), Adrià Boix (Disseny). Gerent: Fèlix Noguera i
Carrillo. Imprimeix: Impressions Intercomarcals SA. Distribució: Grup Logístic Vilarroya, S.L. Telèfon: 972 40 06 30. Dipòsit legal GE-2-1958. Any XLIV.


