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a guerra oberta
que ha esquarte-

rat el PSOE aquests
darrers dies ve de
lluny. I, segurament, hi
ha un munt de factors

que l’expliquen. Però, a hores d’ara,
sembla evident que la principal espur-
na no han estat els resultats electorals
a Galícia i el País Basc (força previsi-
bles), sinó la fugida endavant de Pedro
Sánchez, les declaracions en les quals
es mostrava predisposat a “dialogar
amb els independentistes” per formar
un govern alternatiu al PP.

A partir d’aquell anunci, les punyala-
des entre els dos sectors del PSOE ja
foren a càmera oberta. Com si es trac-
tés d’emular el PP, una piulada al
compte oficial del PSOE de Castella-la
Manxa descobria que “Sánchez tenia
un pla ocult per pactar amb els inde-
pendentistes que volen trencar Espa-
nya”. El dard, esborrat poques hores
després, anava acompanyat d’una fra-
se de Miquel Iceta en el debat sobre la
qüestió de confiança, en la qual dema-
nava a Carles Puigdemont que s’impli-

qués per formar un govern de canvi a
Espanya. No es tractava d’una rellisca-
da virtual. Poc després de la dimissió
del secretari general del PSOE, el líder
del partit a Aragó, Javier Lambán, es
mostrava convençut que “Sánchez te-
nia un pacte ocult amb Podem i els in-
dependentistes” per convertir-se en el
president del govern. I feia mesos que
algunes velles glòries del PSOE havien
mostrat el seu histerisme per un possi-
ble acord amb els independentistes.

La crisi del PSOE ha esclatat, doncs,
per la por al sobiranisme. Pels partits,
els mitjans de comunicació i l’esta-
blishment espanyol resulta molt més
tolerable deixar el camí lliure al govern
de les retallades socials i la corrupció
que no pas insinuar un possible diàleg
amb el sobiranisme. Un nou avís per
als que defensen un referèndum pac-
tat. Per cert: no deixa de resultar simp-
tomàtic que la mateixa setmana que
l’independentisme recuperava em-
branzida al Parlament, aconseguís
condicionar novament la política espa-
nyola i mostrar el seu nivell d’intoleràn-
cia i descomposició.
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Keep calm
Pere Bosch i Cuenca

La por al
sobiranisme

La crisi del PSOE ha posat de
manifest que resulten més
tolerables les retallades i la
corrupció del PP que no pas
el diàleg amb el sobiranisme

La vinyeta
Fer

l meu primer contacte amb el
grup teatral La Fura dels Baus
es va produir a la Fira de Tàrre-

ga, fa molts anys. Em recordo tancat
en un pavelló de bàsquet, amb altra
gent curiosa, mirant de no ser atrope-
llat pels carretons de supermercat que
els integrants de la companyia feien
deambular per la pista de la instal·la-
ció esportiva. Va arribar un moment
que vaig tenir la mitja por de trobar-
me davant uns bojos agressius autèn-
tics i que la trompada fos inevitable.
Després els he seguit més o menys la
pista, i l’altre dia vaig anar al cine a
veure la retransmissió, en directe des
del Covent Garden de Londres, de
l’òpera de Bellini Norma, de la qual La
Fura dels Baus s’ha encarregat de l’es-
cenografia i el moviment dels can-
tants. Un bosc de santcristos, de Jesu-
crist clavat a la creu, era el plat fort
del decorat. Un senyor assegut al meu
costat em va assegurar que n’hi havia
més de mil, i no ho vaig qüestionar. No
dic que la profusió, auxiliada per una
il·luminació molt ben trobada, no fes
bonic, però la pregunta flueix: què te-
nen a veure aquestes figuracions del

E

cristianisme amb el drama que Norma
explica, nyèbit com el de gairebé totes
les òperes? Com “l’actualitzen”? Els
membres del cor de vegades surten
disfressats de penitents de les proces-
sons de Setmana Santa i de vegades,
com la guàrdia pretoriana de Mussoli-
ni. El baríton, quan no vol recordar
Franco vol recordar Pinochet. No cal
entrar en més detalls: l’obra original
va per un cantó, les intencions sens
dubte denunciadores i dissolvents de
la Fura van per un altre, i les paral·le-
les es deuen trobar a l’infinit, però a
l’escenari de cap manera. Sortim a fo-
ra a fer teatre, i a l’hora d’agitar cons-

ciències sempre se’ns escapa l’anticle-
ricalisme, infantil a còpia de repetit, i
el tremendisme que Goya, Valle-Inclán
i Buñuel van dur a la saturació.

Em vaig mirar el públic del cine.
Aquesta gent, que no havia vist mai a
Tàrrega, acceptava la genialitat amb
un aire de resignació. Abans el teatre
experimental i desafiador es feia en lo-
cals reduïts o marginals. Ara és cosa
dels grans teatres d’òpera, que inver-
teixen milions a espaterrar el seu pú-
blic. Aquest públic, però, sembla gua-
rit d’espants, de tants com n’ha rebut,
i no és descartable que caigui en basca
el dia que li ofereixin uns decorats de
paper i tela dels germans Salvador.

No m’ho vaig poder treure del cap
en tota l’estona: aquell fabricant de
santcristos que havia pensat tancar el
negoci perquè la imatgeria no té sorti-
da, un dia rep l’encàrrec de confeccio-
nar-ne mil i treu faves d’olla gràcies a
la iconoclàstia. O també: si fossin
imatges de Mahoma o dels radicals in-
sidiosos que són ara els que atemorei-
xen en nom seu, el Covent Garden es-
taria blindat per no presentar l’aspec-
te del Liceu l’endemà de l’incendi.

“L’òpera
experimental i
provocadora ha
acabat inofensiva

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

La creu de ‘Norma’


