
Simona Levi és activista de
15NpaRato i Xnet, que van destapar
el cas Bankia-Targetes Black. Ara
porten el cas als escenaris amb
«Hazte banquero», que es presenta
dissabte al Teatre de Salt

Es faria banquera?
No m’agradaria gaire. Bé, si fos com

aquests de Bankia, sí, perquè no feien
res i cobraven molts diners.

És més honrat robar en un banc o
fundar-lo?

Robar-hi, no en tinc cap dubte.
Han vingut ja Rato i Blesa a veure

l’obra?
No han vingut. I tampoc els nous di-

rectius de Bankia, i això que el teatre on
fèiem l’obra a Madrid era molt a prop de
la seva seu central. No deu ser gent a qui
agradi gaire el teatre.

I algú del PP?
Sí, del PP sí. De fet, n’han vingut de

tots els partits. Ens ha agradat que, tot i
representar-la en una sala que depèn de
l’Ajuntament, i la mala relació d’aquest
amb la dreta, la dreta ha rebut molt bé
l’obra.

Potser no l’han entès.
He, he, el que passa és que és un es-

pectacle molt transversal. Critica tot-
hom, de forma equidistant i sense favo-
ritismes.

Tothom hi estava pringat?
Tothom. I no sembla que s’hagin re-

format gaire, segons les reaccions que
estan tenint amb el judici. A més de des-
tapar el cas Bankia, vam treure a la llum
deu anys de correus electrònics de Ble-
sa, on surten polítics de tots els partits,
sindicalistes i membres de la patronal.

Els diàlegs de l’obra són reals?
Sí, es basen en correus de Blesa. D’allà

va sortir l’escàndol de les targetes Black.  
Amb el que li agraden els diners,

que no els demani drets d’autor.
Espero que no. Crec que ho deixarà

estar, ja que els diàlegs són de lliure
adaptació i no podria demanar gaire.

Quin dels luxes que han sortit a la
llum troba més obscè?

Són gent de luxes bastant banals: ma-
riscades, caviar, Porsche... Jo m’avorriria.
El més obscè és el poc que els importa
la gent, no els fa res deixar-los sense di-
ners, les persones per a ells són només
matèria primera.

En un cas espanyol de corrupció és
obligatori que hi surtin putes?

Crec que sí (riu).
Ni Aznar ni Rajoy tenien ni idea del

que passava, oi?
Res, no sabien res. Ni tampoc De

Guindos, que alhora que enviava cor -

reus a Blesa i Rato felicitant-los per les
preferents, deia cínicament en públic
que «el temps ha fet justícia». Això sí,
manipulava la història en temps real
amb una habilitat lloable.

Els espanyols som idiotes, per
aguantar-ho tot sense vessar sang?

Al revés, són savis, per començar a
canviar les coses sense vessar sang.

Quina enveja que es pugui fer això,
i no una obra sobre en Pujol o el .

Home, de material n’hi ha.
No, si no ho dic pel material, sinó

per com som els catalans de porucs.
Potser s’acaba fent. La carta inculpa-

tòria de Pujol no dona per a tota una
obra, però tal vegada el judici del cas Pa-
lau aportarà més material.
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«Hi ha material
per fer una obra
sobre Pujol o el 3%»

«A Bankia hi

estava tothom

pringat, als

correus de Blesa

surten polítics de

tots els partits,

sindicalistes i

membres de la

patronal»
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uin preu s’està disposat
a pagar? Aquesta és
una pregunta perti-
nent després que la

majoria independentista de la
Mesa del Parlament va aprovar ahir
acceptar a tràmit la iniciativa de re-
forma del reglament de la cambra.
La importància d’aquesta decisió
és que la pretensió de Junts pel Sí és
facilitar un escenari que els perme-
ti poder aprovar la llei de transito-
rietat jurídica –la que hauria de per-
metre la desconnexió d’Espanya–
en un sol dia (no caldria convocar
un ple especíic). D’aquesta mane-
ra s’intentaria evitar un recurs da-
vant del Tribunal Constitucional
abans que es irmés la convocatò-
ria del referèndum, que podria ser
al cap de poca estona. El portaveu
del grup de la majoria, Jordi Turull,
ho va justiicar airmant que davant
de situacions excepcionals calen
tràmits excepcionals. A aquestes al-
çades de la pel·lícula és molt possi-
ble que la majoria hagi pres partit i
que li sembli bé tot els que fan els
seus i malament el que fan els al-
tres. Però la lògica que en una con-
frontació tot s’hi val deixa sense
efecte l’argument que, davant
d’una democràcia de baixa quali-
tat, cal una regeneració. El sistema
parlamentari sustenta la seva legiti-
mitat tant en les majories com en
els procediments que haurien de
garantir el respecte de les minories.
Resultat lògic que l’oposició hagi
sortit en tromba a denunciar que el
govern i Junts pel Sí volen evitar el
debat de la llei més important de la
legislatura. És perfectament des-
criptiu del moment que estem vi-
vint que es pretengui esquivar una
impugnació legal assumint-ne una
de moral que hauria de ser ininita-
ment més preocupant. I tot plegat
per poder dir que s’ha arribat ins al
inal, malgrat que no hi hagi cap ga-
rantia que un cop convocat es pu-
gui fer el referèndum. Ja només im-
porta fer-ho? No es tractava de fer-
ho bé?
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FER-HO BÉ?
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