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Oriol Pla forma amb Blai Juanet i
Marc Sastre la companyia Espai
Dual, que presenta demà al Teatre
de Salt «Be God Is», un espectacle a
mig camí entre l’humor, la música i
l’equilibrisme, amb gags sorprenents
i plens de poesia visual

Qui és Déu?
Mmm... Déu és qui nosaltres deci-

dim que ho és. No és qüestió de qui és,
és una qüestió de fe.

Són tres i es diuen Espai Dual per
equiparar-se als tres mosqueters, que
eren quatre?

No, és que l’espai que hi ha entre tres
és dual.

Oriol Pla: descrigui’s en primer pla.

Carai... no sé. En primer pla soc...
frontal (riu). És que no se m’acut...

Imagini que s’ha de descriure en
una web de contactes.

(Pensa) Animat.
Què el fa riure?
La innocència humana.
És que encara n’hi ha?
Sí, de tant en tant se’n troba. I si no ja

hi ha els clowns, per donar-nos-la.
El fa riure que diguin que asseure’s

massa obert de cames al metro és
masclisme?

En aquest tema penso que hi ha una
gesticulació, potser inconscient, però
que en el fet d’asseure’s amb les cames
obertes hi ha efectivament una mani-
festació de domini. Un domini que es

representa mostrant el membre viril.
Ara bé, em penso que és millor intentar
educar la gent que acusar directament,
ja que  hi ha moltes actituds masclistes
greus, de les quals no tenim el control
perquè han estat molts i molts anys re-
alitzant-se.

Hi ha gags, al carrer?
Al carrer el que hi ha són molts pa-

llassos, més que al teatre. I no saben que
ho són, per això són tan bons.

Hi ha motius per riure, tal com està
el món avui?

Sempre hi ha motius per riure, per-
què sempre hi ha motius per plorar o
per enfadar-se. Si et poses a pensar en
tot el que passa al món, et venen ganes
de passar de tot. Per sort, motius per riu-
re sempre n’hi ha. Igual que sempre hi
ha motius per plorar.

Per riure, que ens vulguin fer creu-
re que la gran amenaça mundial és
Corea del Nord.

Sí que en fa, perquè jo crec que la gran
amenaça mundial és més l’occident
que l’orient.

Ha col·laborat en la col·lecta que
s’està duent a terme per pagar la mul-
ta a Artur Mas?

No (riallada). Això sí que em fa riure.
Vol dir que encara no, però que

quan pugui desembutxacarà?
He, he, vull dir que no col·laboraré,

que s’ho faci ell. Jo, les meves multes me
les pago.
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«No col·laboraré en
la col·lecta per Mas,
les meves multes
me les pago jo»

«Sempre hi ha

motius per riure,

perquè sempre hi

ha motius per

plorar o 

enfadar-se»
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emor d’ànimes a la
rambla, el cel s’es-
muny entre els plata-
ners que riuen, llam-

pecs de nit il·luminen les façanes
atònites i els rostres giren com
una baldufa boja. Figueres fa
olor de vi dolç i de coca de pa
amb sucre i es commou amb un
vent remot que blega els xiprers
en la plana i arrissa els sembrats
que esperen, la primera llum de
l’alba en el golf de Roses. Res és
orb en la plana empordanesa i
res no té destorb en el pas dels
dies. Figueres és un submarí
daurat que aixeca el periscopi
entre camps de cebes tendres.
Braços en creu, els iguerencs es
desvetllen, sota un cel que clama
per una pluja que no arriba o
que arriba massa, un temps que
asseca els cors o que inunda les
places. Avui, que és dia de festa,
Figueres, puja a les golfes i re-
busca entre els malendreços, els
vells records i les antigues certe-
ses, aquells colors exactes ara
coberts de pols. Figueres, no mi-
ris cap aquell castell inútil, escol-
ta la veu dels ills díscols i no po-
sis tots els ous en el mateix cis-
tell. Figueres, tu que has viscut
en els ulls del geni, tu que has ca-
minat amb espardenyes d’es-
part, tu que danses en la rotllana
màgica, tu que jugues amb els
somnis, recorda quin és el teu
destí, deslliura’t del fat que et
torba, mesura la tramuntana jus-
ta i obre la closa als ulls de la
vida. Figueres cruïlla, Figueres
refugi, Figueres indòmita, Figue-
res universal, tu ets la cabanya
del pastor i la sirena, no deixis
que ningú faci drecera, no deixis
que ningú tanqui els ulls, no dei-
xis que ningú es reclogui en les
seves pors, perquè el futur, el fu-
tur que esperes, ha de passar per
la rambla de Figueres.
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