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Jordi Coca

El míting de Planella
U

na manera de plan-
tejar les qüestions
de fons és retratar el
complex sistema de
relacions que tenen

els polítics amb la realitat. Plane-
lla, doncs, s’inventa un partit po-
lític, Entesa per Catalunya, i fa
que dos grans actors, Santi Ibá-
ñez i Àlex Casanovas, n’esdevin-
guin líders i presentadors a
l’obra Míting, que té tres pares
inspiradors: Marc Angelet,
Roger Cònsul i Pere Planella ma-
teix. A Míting se segueix l’orto-
dòxia d’aquesta mena de xerra-
des polítiques i, efectivament,
d’entrada arribem a pensar que
els fundadors d’Entesa per Cata-
lunya ens volen explicar des dels
seus faristols el cansament
d’una societat que no diu les
coses de manera clara. Però de
seguida ens adonem que l’espec-
tacle és més seriós que tot això,
que és més transcendent i que,
amb encert, ens situa en el ter-
reny de l’esbojarrada comèdia
política. ¿Precedents d’aquesta
mena de teatre? Doncs ni més ni
menys que Aristòfanes, al segle
V abans de la nostra era.

Com passa en el gran clàssic
grec, Míting s’articula a partir
del sobreentesos i de la compli-
citat entre l’escenari i la platea.
Els personatges expliquen anèc-
dotes personals, però en el fons
sempre plantegen veritats
col·lectives: la situació política
al nostre país no és gaire dife-
rent de la que es vivia fa tres-
cents anys. Certament que han
canviat coses i que s’ha passat i
es passa per moments d’intensi-
tats diverses, però en el fons res
no és millor de quan vam perdre
els nostres drets essencials a ser
qui som. La prova: una rastelle-
ra de frases, d’afirmacions i de
dades ben documentades que
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semblen actuals i que en canvi
són del segle XVIII o de comen-
çaments del XX.

Posem alguns exemples que
se’ns recorden a Míting i que pro-
voquen hilaritats utilíssimes:
“Los catalanes son apasionados
a su patria, con tal exceso que les
trastorna el uso de la razón”
(1715, José Patiño); “El catalán
será la lengua para hablar en
casa, para hablar a un extranje-
ro, en español” (1907, Miguel de
Unamuno); “No hay más que
una lengua oficial, un escudo,
una nación, una bandera”
(1916, Hermenegildo Giner de

los Ríos); “Transformaremos
Madrid en un vergel, Bilbao en
una gran fábrica y Barcelona en
un inmenso solar” (1936, Gon-
zalo Queipo de Llano); “Cataluña
(…) fue bombardeada por el ge-
neral Espartero y la ocupamos
en 1939 (…) y aquí tengo el mos-
quetón para volverlo a utilizar”
(1967, Manuel Fraga e Iribarne).
Sense comentaris.

L’humor aristofànic es basa en
la complicitat i, per tant, en una
versemblança on tot és possible.
Com que sabem de què parlem, i
com que volem riure sense re-
nunciar a dir la veritat, com que

sabem que allò és teatre i no ho
volem dissimular, doncs els faris-
tols amaguen bidons d’escombra-
ries. Poc o molt, els presentadors
s’emboliquen, no estan tan infor-
mats com sembla, comencen a
fer llistes de persones non grates
a Catalunya, proposen el català i
el xinès com a llengües oficials,
propugnen la “nova cultura de
l’hòstia educativa”, en comptes
del TGV ens faran viatjar amb go-
londrines, els Mossos d’Esquadra
hauran de saber de memòria el
Pompeu Fabra...

Míting és una delícia que
busca teatre a Barcelona. ■
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@Qui és qui.Sirepassesel
currículumartísticdePere
Planellacausd’esquena.Des
de1968hadirigitunacin-
quantenad’espectacles,al-
gunsambtantatranscendèn-
ciacomLacacatúaverda
d’ArthurSchnitzler (1977),el
fresc iespontaniLabellaHe-
lena,dePeterHacks (1979),
l’amargaMortaccidental
d’unanarquista,deDarioFo
(1981),elssensualsVapors,
deNellDunm(1983), l’austera
Conversaacasadelmatrimo-
niSteinsobreelsenyorGo-
ethe,absent,dePeterHacks
(1985),eldivertidíssimEl30

d’abrildeJoanOliver (1987),
eldelirantPelspèls,dePaul
Portner (1987), la intel·ligent
Dansad’agost,deBrianFriel
(1993) i,el2007,Èric i l’Èxercit
delFènix,deVíctorAlexan-
dre.FundadordelTeatreLliu-
re ideZitzàniaTeatre,Pere
Planellahatreballata
l’EADAGi fins i totelTeatre
NacionaldeCatalunya. I això
ésúnicamentuntastde la
feinad’undirectorprofunda-
mentprofessionalquees
moubéenel teatrecompro-
mès,enelgranrepertori i a
lacomèdiasubtil, sense
haverde fermai renúncies

ètiques.Peròvetaquíun
altrecasdecreadorque,en
mantenirposicions indepen-
dents i independentistes,ha
desuar tintaperdurels seus
projectesaescena.

@Com són les coses. Hi ha
fets que no es diuen pública-

ment, peròsemblaevident
queaCatalunyaespassa fac-
turaaaquellsquetenenel
valordemanifestar-seclara-
ment independentistes,o
quecomamínimdenuncien
les injustíciesde l’Estatcen-
tralista ihegemònicament
castellàenquèvivim.Potser
ésuna facturasibil·lina,un
mirarcapaunaaltrabanda,
untrobarpocoportúquees
planteginsegonsquines
qüestions jaque,al capda-
vall, hemavançat inocal fur-
garen lesnafres... ¿Nocalde-
nunciar les torturespolicials
tal comfeiaDarioFo,doncs?

¿No cal denunciar el calvari
d’un noiet català segons
s’explica a Èric i l’Èxercit del
Fénix? ¿Les obres polítiques
de Brecht, o les d’Eurípides,
les podem fer perquè són
clàssiques, llunyanes i per
tant inofensives? ¿Quina fun-
ció ha de tenir el teatre en la
nostra societat? ¿Només
hem de distreure el personal
i no interferir en la seva plà-
cida digestió?

@ La por. La nostra vida es-
cènica, i per tant la nostra
vida social, viu instal·lada
en una falsa placidesa. El

famós Dragon Khan de la
presidència de Pasqual Ma-
ragall va atabalar Catalunya
perquè es plantejaven
qüestions vitals. Darrera-
ment els diners han frustrat
la calma discreta que bus-
cava el president Montilla i
el forcen a definir-se, però
en rigor aquí vivim ins-
tal·lats en una por que ens
tenalla i ens impedeix par-
lar amb franquesa. Els que
gosen fer-ho –i Pere Plane-
lla n’és un– cauen de segui-
da en la classificació de per-
torbadors perillosos de la
pau inútil.


