
verses fundacions, sense
comptar els polítics que en te-
nen; els sindicats CCOO i
UGT tenen fundacions a dojo;
l’Església, tantes com es pugui
imaginar, i en Rafael Nadal,
que en té una des de fa poques
setmanes, segur que els premis
que guanya ja van a nom de la
fundació. Res, home, res, vostè
la constitueix sense ànim de
lucre, com totes; vostè, de ge-
rent amb un sou dels bons, to-
tes les seves propietats a nom
de la fundació, eh? No s’oblidi
de fer-ho! I, a partir d’aquí... A
viure com un rei! A més, si ho
fa prou bé, encara podrà dema-
nar subvencions a les adminis-
tracions públiques i incremen-
tar els ingressos. Però no oblidi
convidar-hi el polític de torn,
eh? Deixi’l que surti a la foto
de rigor, i tots contents.» Ja la
tinc! Fundació per a la Super-
vivència dels Penques! / MANEL

PÉREZ CASAS. Sabadell.

Els oblidats
● (En versió de Lluís Sunyer.)
El lamentable episodi protago-
nitzat per l’edil de Tarragona
–una mica més que una simple
micció fora del gladiol– no re-
sulta solament humiliant per a
Extremadura. També per als
catalans que de cap manera
participem de les idees
d’aquesta caterva de la més re-
accionària ultradreta xenòfoba,
disfressada d’esquerra progre,
capaç d’utilitzar la imatge
d’unes innocents criatures mig
nues, paupèrrimes a l’estil de
los olvidados buñuelescos, per
promocionar un ideari inde-
pendentista molt a l’estil del
que es porta en la tropa a la

qual pertany aquest personat-
ge, que, si tingués una mica de
vergonya, hauria de sortir amb
la cua entre les potes. I no dic
entre les cames, que seria con-
cedir-li una condició que no
sembla que li correspongui.
/ JORDI S. BERENGUER. Barcelona.

Ja és insuportable
● Hola, acabo d’apagar el tele-
visor –avui és dissabte, dia 2
d’agost–, ja que m’ha estat del
tot impossible continuar mirant
el TN migdia, de TV3. Parlem
clar: mirar aquest telenotícies
és avui saber notícies d’Espa-
nya –no sé quants minuts al te-
ma d’un etarra–, quatre notí-
cies de trànsit, algun succés i

poca cosa més. TV3 és la tele-
visió nacional de Catalunya?
On és la informació de la reali-
tat social i política del país?
On és la informació de la seva
realitat cultural –des de fa anys
inexistent a TV3–? On és una
bona informació internacional?
Senzillament, no hi és. Avui
els telenotícies de TV3 s’han
convertit en subsidiaris de les
televisions espanyoles: ens po-
dem assabentar del que passa a
Burgos, però no del que passa
a Solsona, per exemple, i enca-
ra menys del que passa al món.
TV3 està en caiguda lliure, en
una decadència penosa, i això
provoca tristesa pel que repre-
senta per al país; emprenya-
ment, perquè en la teva llengua

no tens cap altre mitjà de co-
municació televisiu que t’in-
formi del que passa al món; i
indignació, pels responsables
polítics que han permès això i
ho continuen permetent. Algú
haurà de reaccionar; si no a ni-
vell de televisió centenars de
milers de catalans ens sentirem
orfes, i a nivell polític, algun
partit ho pagarà o ja ho està pa-
gant, amb milers de vots per-
duts, i aquest és un dels moti-
us, que no busquin fantasmes
on no n’hi ha, que facin auto-
crítica, si encara hi són a
temps. Ho repeteixo: senzilla-
ment, pobra TV3! Quina me-
diocritat! Quina espanyolitza-
ció! Quin desastre! / JOSEP MA-

RIA VILA I VILA. Manresa.

El monument de Colom
● Qualsevol que s’acosti al
monument de Colom de Bar-
celona pot adonar-se que la llei
de la memòria històrica apro-
vada pel govern socialista es-
panyol ha quedat, en tant que
memòria, ben curta. Més enllà
de la vergonya d’una Guerra
Civil i una dictadura de qua-
ranta anys, la història d’Espa-
nya és plena d’altres ver-
gonyes tan criminals o més.
Aquesta és la convicció que
sens dubte suscita (o hauria de
fer-ho) la visió, en un dels can-
tons inferiors del monument,
de la representació en pedra
d’una escena on un indígena
agenollat besa la mà d’un sa-
cerdot catòlic. No obstant ai-
xò, els últims esdeveniments
(representants d’institucions
obsoletes fent callar gover-
nants democràticament electes,
l’aprovació per part del govern
espanyol de la directiva de la
vergonya sobre la repatriació
dels immigrants o la connivèn-
cia d’un govern que es diu so-
cialista amb els interessos eco-
nòmics de les seves corpora-
cions en contra de la sobirania
i autonomia dels pobles) fan
pensar que potser no es tracta
tant d’una qüestió de més o
menys memòria històrica, sinó
de reafirmació simbòlica del
tarannà imperialista de l’Estat
espanyol, tarannà i voluntat de
la qual el poble català, pel fet
de ser-ne també víctima, no es
pot permetre, ni que sigui per
inèrcia, d’exercir de còmplice.
Meditem-ho. / PERE PERELLÓ.

Palma de Mallorca.
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l procediment de donar a
conèixer els premis na-
cionals de Cultura de tres
en tres i d’una manera es-

paiada permet detenir-se més deta-
lladament en els guardonats. De
l’última fornada, destaca el Premi
Nacional de dansa al director del
Mercat de les Flors, Cesc Casade-
sús; el de música al grup mallorquí
Antònia Font, i el de teatre al direc-
tor artístic del festival Temporada
Alta, Salvador Sunyer. Sens dubte
que per la singularitat de cadascun

E dels escollits, aquests són uns pre-
mis merescuts perquè darrere seu hi
ha uns professionals que treballen
per la cultura catalana des d’una
perspectiva nacional i universal. Per
exemplificar-ho, ens centrarem en
la trajectòria de Sunyer, creador de
Bitó Produccions amb el malagua-
nyat Quim Masó i en Josep Domè-
nech, i un exemple de com es po-
den fer activitats de ressò interna-
cional sense disposar de grans pres-
supostos i sense haver de tenir la
seu a Barcelona. Part de la crítica

especialitzada i de la professió,
considera Temporada Alta el millor
festival de teatre de l’Estat. I això
s’ha aconseguit gràcies al fet que
des d’un primer moment es va tenir
la complicitat de les institucions i
de les empreses, i amb la fidelitat
d’un públic que, tot i que sovint es
troba amb propostes arriscades, ca-
da any va en augment. Sunyer ano-
mena «microcosmos» la situació
que ha permès que el festival supe-
rés la dècada amb èxit acumulat,
però també que primer des de Bitó i

ara des del Centre d’Arts Escèni-
ques El Canal es coprodueix, es
produeix i es genera creació. El seu
gran repte és replantejar el festival i
fer que sigui del país i que pugui
tractar de tu els festivals importants
d’Europa. I per arribar-hi el camí és
treballar al costat de companyies
internacionals, establir vies de col-
laboració amb els grans festivals i
teatres, fer-hi coproduccions i que
les companyies catalanes puguin
treballar al costat dels grans noms
mundials.

Uns premis nacionals merescuts


