
Idees

L’obra Gang Bang, estrenada 
a la sala Tallers del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), 

va ser envoltada, inicialment, d’una 
certa polèmica perquè alguns sectors 
catòlics van posar el crit al cel –mai 
tan ben dit– davant d’una manifestació 
cultural que, a parer seu, ofenia els 
creients. D’una altra banda, durant 
una de les representacions, un parell 
d’exaltats van irrompre a l’escenari tot 
cridant i insultant els actors, numeret 
que, sortosament, no va anar més 
enllà. L’autor, Josep M. Miró, escriu al 
programa de mà que pretén parlar “de 
la família, la fragilitat de les relacions 
humanes, la fe, la política o el compro-
mís”. Potser el dramaturg va voler dir 
massa coses i es va perdre. Ho sostinc 
després d’haver pagat l’entrada i haver-
me avorrit terriblement, com feia temps 
que no m’avorria en un teatre. 

Escàndol? Res de res. Vivim en una 
gran capital europea l’any 2011. Que 
la història sigui ambientada en un bar 
per a homosexuals o que les crítiques a 
la religió catòlica siguin de traç gruixut 
i previsibles no pot escandalitzar cap 

persona adulta, formada i tolerant. El 
problema no és el fals escàndol, sinó la 
poca substància d’una proposta teatral 
que, sota una aparença ingènuament 
trencadora, és tòpica, desmanegada i 
precària. En sortir de la representació, 
vaig pensar que, amb la creació cultural 
que depèn dels diners públics, haurí-
em de començar a ser més exigents i 
més rigorosos. Les quasi dues hores 
d’avorriment suportades van convidar-
me a reflexionar sobre la conveniència 
d’aprofitar les retallades pressupostàri-

es oficials per a produir i subvencionar 
menys i fer-ho aixecant més el llistó. Un 
teatre nacional, ni aquí ni enlloc, no es 
pot permetre el luxe d’enterrar recursos 
en projectes que no siguin excel·lents, 
ni sota la coartada d’afavorir les veus 
joves o els camins en teoria menys 
transitats. 

Lamento que Gang Bang hagi estat 
notícia perquè uns catòlics de pell fina 
s’hagin empipat. L’assumpte important 
és tot un altre. Aquesta obra brindava 
una ocasió magnífica per a fer-nos 
preguntes sobre la manca de criteri 
a l’hora de gastar els diners de les 
institucions culturals públiques, un pro-
blema que cal abordar amb urgència. El 
conseller Mascarell en té cap opinió? 
Sergi Belbel, director artístic del TNC, 
pot explicar-nos com és que s’ha badat 
tant? Com a espectador i com a ciutadà 
que paga impostos, vull uns mínims 
d’eficiència, no tan sols als hospitals i 
a les escoles. Alguns gestors culturals, 
acostumats a molts anys de vaques 
grasses, s’han relaxat i volen fer-nos 
passar bou per bèstia grossa. I potser 
ja ni s’adonen que ho fan.

Avorrir-se 
al teatre

Els mots que més m’han col-
pit d’un dels últims articles de 
Javier Pérez Royo han estat “sor-

prenent” i “desconcertant” aplicats a 
l’expectativa de recentralització que 
viu l’estat de les autonomies. No 
m’estranya, perquè Pérez Royo va ser 
un dels únics politòlegs espanyols que 
va advertir el Tribunal Constitucional 
del disbarat que comportava desna-
turalitzar l’Estatut de Catalunya, ja 
només pel fet d’haver estat aprovat en 
referèndum. 

I a mi la sorpresa i el desconcert de 
Pérez Royo em deixen perplex. És que 
no s’adonava el meu admirat catedràtic 
que la retallada de l’Estatut era el punt 
de partida cap la involució? Involució, 
sí, més que no pas consolidació de 
les limitacions que ha anat arrosse-
gant un estat que algun dia havia de 
ser federal. Javier Perez Royo no se’n 
sap avenir –ho diu clarament–, que 
la idea centralista de l’estat torni a 

planar damunt l’esquifida democràcia 
espanyola com a gran solució a la crisi, 
tant l’econòmica com la política. I li 
sembla impossible l’actual menyspreu 
per un sistema, l’autonòmic, que ha 
fet possible l’acostament al ciutadà de 
la sobirania entesa com a eficiència 
de l’administració. Pérez Royo potser 
hauria de preguntar-se fins a quin punt 
el centralisme no és consubstancial 
al nacionalisme espanyol refundat i 
emergent, i del qual participa tant la 
dreta com l’esquerra. Fins a quin punt 
no som davant un enquistat problema 
cultural.

Tot i la ingenuïtat que desprèn, la 
posició de Pérez Royo és de les poques 
d’alta qualitat democràtica i de cohe-
rència federal de les que es poden 
observar en el panorama espanyol de 
les idees. I precisament perquè la reta-
llada de l’Estatut és símptoma, no pas 
d’equilibri institucional per a garantir un 
futur marc federal, sinó del procés de 
recentralització espanyolista, s’entenen 
les anàlisis que abonen la retallada de 
l’Estatut. Només cal llegir la conclusió 
a què arriba Javier Tajadura, constitu-
cionalista de la Universitat del País 
Basc que assegura que la sentència 
del Constitucional no ha tancat la porta 
a la federalització d’Espanya –i entén 
Espanya com a única nació–, sinó als 
experiments asimètrics i confederals 
lligats al nacionalisme… 

Fent companyia a Javier Pérez Royo, 
sobresurt la visió adolorida del pro-
fessor Antonio García Santesmases 
–autèntic referent de coherència fede-
ral, en el sentit plurinacional–, per a qui 
serà difícil de reconstruir el projecte de 
convivència que intentava encaixar la 
realitat catalana en la vida espanyola.

Federalisme / funeral
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