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Ferran Joanmiquel dirigeix «El rei
del Gurugú», una obra que tracta
des del punt de vista d’un gos el
drama dels subsaharians que volen
entrar a Espanya. S’estrena dissabte
(h i h) a l’Ateneu de Celrà

El protagonista és un gos perquè a
aquella gent la tracten com a gossos?

Sovint els tracten pitjor que a gossos.
Però és que realment en els campa-
ments els immigrants tenen gossos
ensinistrats per avisar-los quan s’a-
costa la policia marroquina.

O sigui que la història és real?
La majoria del que surt a l’obra no és

ficció, no m’ho he inventat. Cada dos
per tres la policia marroquina assalta els
campaments dels immigrants que es-

tan esperant per saltar la tanca i els in-
fla a hòsties. A més, els roba les poques
pertinences i crema el campament.

I després què?
Tornen a muntar un altre campa-

ment i al cap d’un temps es repeteix la
història. Juquen una mica al gat i la rata.
A alguns els han trencat les cames
perquè no provin de saltar

I a la part espanyola?
La Guàrdia Civil fa «devolucions en

calent», passant-los de nou a la part
marroquina, sabent perfectament que
allà seran apallissats i torturats.

Imagino per tant que la seva obra
no serà gens còmoda.

Gens, i malgrat això en Samuel Aran-
go, un fotògraf que ha estat el Gurugú
i la tanca, en veure els assajos va dir que
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«La policia marroquina
els trenca les cames
perquè no provin de
tornar a saltar la tanca»

Ferran Joanmiquel
la realitat era inclús pitjor del que
mostrem nosaltres.

Pot Espanya criticar el tracte
d’Hongria amb els immigrants?

Rotundament no. Fa el mateix
amb els immigrants a Ceuta i Meli-
lla. A més, com la resta de països eu-
ropeus, està fugint d’estudi a l’hora
d’acollir immigrants sirians. Espanya
no és cap exemple de res, al contra-
ri.

Què pensa quan veu les imatges?
No entenc  res de res, m’indigno i

a la vegada em sorprèn que  tin -
guem tan poca memòria. No fa gaire
onades d’espanyols van haver de
fugir i van ser maltractats a França.
Ara som els maltractadors.

A l’obra els tracta com els nous
Ulisses del segle XXI.

Entre els refugiats i immigrants es
dóna la «Síndrome d’Ulisses», en
arribar a un nou país se senten des-
ubicats, desorientats. A més, busquen
una terra promesa, i no deixaran de
fer-ho per més que els europeus els
posin dificultats. Han deixat de viu-
re el present i viuen només mirant el
futur.

Però l’Ulisses que anava a Ítaca
no era Artur Mas?

(Riallada) Aquests s’han apropiat
de la mitologia, home. El viatge difí-
cil de debò és el d’aquesta pobra gent.
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«Espanya no
pot criticar el
tracte
d’Hongria als
refugiats
sirians, perquè
fa el mateix
amb els
subsaharians»

«El rei del
Gurugú» ha obert
un verkami per
ajudar a finançar
la producció
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l primer discurs de Car-
me Forcadell com a pre-
sidenta del Parlament va
ser molt comentat per l’a-

parent contradicció entre la voluntat
de ser una presidenta «de tots», la
qual cosa demanda una actuació for-
malment impecable i una posició po-
líticament neutre, i el seu clam a favor
de la república catalana, que ja apun-
tava quina era la prioritat de la seva
presidència. Amb aquests prece-
dents, a ningú pot sorprendre la posi-
ció de Forcadell davant del primer
conflicte que ha hagut de gestionar.
La presidenta del Parlament ha deci-
dit tirar endavant amb els tràmits per
fer possible el ple que ha de debatre la
proposta rupturista impulsada per
JxSí i la CUP tot i l’oposició de la resta
de grups. Tot apunta que es discutirà i
s’aprovarà dilluns, poc abans que co-
menci el debat d’investidura. Forca-
dell al·lega que no ha fet res il·legal
convocant la junta de portaveus tot i
que el PP encara no hagi escollit el
seu representant, emparant-se en el
fet que els serveis jurídics del Parla-
ment consideren que el dret a trami-
tar la iniciativa preval sobre el del
grup popular a esgotar els terminis
per nomenar portaveu. Això provo-
carà que avui mateix el PP, però tam-
bé el PSC i Ciutadans, presentin un
recurs d’empara al Tribunal Consti-
tucional per evitar que se celebri el
ple. Deixar en mans del TC aturar una
declaració que exigeix no supeditar-
se a les seves decisions és facilitar que
s’acusi al tribunal de ser a l’hora jutge
i part. Els partits no independentistes
estan participant –és de suposar que
de forma involuntària– de la cons-
trucció dels elements escenogràfics
més efectistes per donar la màxima
rellevància a l’acte de  desobediència
que, recordem-ho, va exigir la confe-
rència política de la CUP per donar
suport a un futur govern.
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ELÈCTRICA DE JAFRE SA
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als seus clients i al públic en general que,
amb la finalitat de continuar invertint i de
millorar la qualitat del servei elèctric,
caldrà inter rom  pre el subministrament
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Preguem que disculpin les molèsties que
els puguem ocasionar.

Per a qualsevol aclariment poden  trucar al

9972 47 66 40
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