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ORGOS Papandreu ha fet un pas endavant en
l’intent d’aconseguir un segon rescat financer
de la malparada economia de Grècia. Dimarts,
el primer ministre socialista va obtenir la con-

fiança del Parlament per tirar endavant el seu progra-
ma de govern i avançar cap a les reformes que exigei-
xen tant la Unió Europea (UE) com el FonsMonetari
Internacional (FMI) per concedir noves ajudes finan-
ceres. Però l’ajustament, ja perfilat pel Govern, enca-
ra ha de ser aprovat pel Parlament, tasca en la qual,
inexplicablement, l’oposició de la conservadoraNova
Democràcia es mostra reticent per a preocupació
dels comunitaris.
Papandreuhad’estar donant ara la raó a l’economista

John Kenneth Galbraith, que fa mig segle va escriure
una carta al president John F. Kennedy per dir-li que
“la política no és l’art del possible”, al contrari del cèle-
bre aforisme de Bismarck, “sinó que consisteix a triar
entre allò desastrós i allò indigerible”. El primer minis-
tre grec, per evitar l’indigerible, ha d’aconseguir que
s’aprovi un ajustament impopular.
Fa ara deu anys, Costas Simitis va ser l’arquitecte

de l’ingrés de Grècia a l’euro l’1 de gener del 2001.
PeròGrècia no complia els criteris per entrar a l’euro-
zona. I els governs grecs posteriors, fossin dedretes o
d’esquerres, van continuar maquillant els comptes
públics.Ara, en elmarcd’una crisi econòmica genera-
litzada, els dirigents, per poder rebre els ajuts, hau-
ran d’aprovar unes reformes que provoquen l’oposi-

ció dels ciutadans mentre la crisi castiga amb duresa
la societat grega.
L’empobriment de la ciutadania grega és ja evident.

La renda per càpita grega va davallar l’any passat fins
al 89% de la mitjana europea, davant el 94% del 2009,
segons les estadístiques donades a conèixer perEuros-
tat, en les quals es dibuixendosbàndols: el dels guanya-
dors i el dels perdedors a la crisi actual.
Al bàndol dels perdedors se situen Grècia, que ha

perdut cinc punts; Espanya, que ha davallat en renda
per càpita des del 105% fins al 101%, és a dir, fins a
igualar la mitjana comunitària, i Itàlia, que també ha
retrocedit en un sol any des del 104% fins al 100%.
Irlanda, un dels tres països comunitaris que ja han
necessitat ajuda financera, no ha davallat fins al bàn-
dol dels perdedors, però és el país que ha perdut més
en la crisi quant a riquesa per habitant: ha passat del
147% al 125% el 2010.
Al contrari, al bàndol dels guanyadors hi destaquen

els països de l’Europa central i els nòrdics. Dinamar-
ca, Suècia i Noruega (que no és membre de la Unió
Europea) han avançat quatre punts percentuals ca-
dascun. I Alemanya, Finlàndia, Holanda i Lituània
n’han guanyat tres. Els dos extrems són Luxemburg,
la renda del qual s’ha disparat, i ha passat del 272%
fins al 283%, i Bulgària, que, amb el 43%de lamitjana
europea, és el paísmés pobre de la comunitat. La crisi
ha canviat moltes coses, però, a més amés, ha eixam-
plat la fractura entre el nord i el sud d’Europa.

Focus, a l’alça

Guanyadors i perdedors

NOU milions d’espectadors i 189 produc-
cions pròpies. Aquestes dues xifres resu-
meixen els 25 anys de trajectòria de Focus,

la principal empresa teatral privada de Catalunya.
Creada comuna firmade serveis, i de lamàdel pre-
sident,DanielMartínez, Focusha anat creixent sen-
se parar durant un quart de segle fins a convertir-se
enuna entitat central de l’escena catalana.Avui con-
trola diverses sales teatrals de Barcelona –Romea,
Goya, Villarroel, Comtal...– i organitza programa-
cions de diferent tipus: des de les que es podrien
equiparar, per ambició, a les d’un teatre públic, fins
a les queprestenuna atenció especial als joves crea-
dors, passant per les d’orientació més comercial.
L’imperi Focus ha crescut amb una vocació omni-
comprensiva, i ha posat fins i tot un peu a Madrid,
on té el teatre La Latina. En aquesta línia d’empen-
ta, tant en el que té a veure amb el ventall d’interes-
sos com amb l’expansió geogràfica, Focus donarà a
conèixer d’aquí a pocs dies el seu projecte més en-
llà de les nostres fronteres, el Barcelona Internatio-
nal Theater, pilotat pel director Calixto Bieito. El
vigor teatral deBarcelona es deuenbonapart a cen-
tres de titularitat pública com el Teatre Nacional
de Catalunya o el Teatre Lliure. Però l’aportació,
eclèctica i expansiva, del sector privat, i molt parti-
cularment dels escenaris dirigits per Focus, contri-
bueix de manera determinant al bon moment de la
nostra escena teatral.

POQUES firmes han contribuït de manera tan
decisiva al prestigi literari de Barcelona com
Seix Barral, que dimarts a la tarda va celebrar

els primers cent anys de vida.Nascuda el 1911 comun
taller d’arts gràfiques equipat amb maquinària de
–aleshores– última generació, es va transformar a
partir dels anys cinquanta del segle passat, de la mà
de Víctor Seix i i Carlos Barral, en segell literari de
referència. No només va publicar autors en llengua
castellana com JuanMarsé o LuisMartín-Santos, si-
nó que va traduir també literats estrangers com Pa-
vese, Svevo,Musil o Robbe-Grillet, i va ser la primera
plataforma mundial per a alguns dels autors del bo-
om llatinoamericà, des de Vargas Llosa, últim premi
Nobel, fins a Cabrera Infante o Carlos Fuentes. I més
tard va descobrir altres firmes centrals del panorama
llibresc actual, com Eduardo Mendoza.
El catàleg de Seix Barral és, per tant, la prova fe-

faent del gran talent i del notable cosmopolitisme
dels qui n’han estat els directors editorials al llarg
dels anys.Desd’uns períodes, ara remots, en què s’ha-
vien de combinar els contactes internacionals amb
l’olfacte i el bon criteri i, també, amb l’astúcia necessà-
ria per esquivar les restriccions de la censura fran-
quista. Totes aquestes virtuts s’han trobat, amb els
alts i baixos consubstancials a qualsevol cursa llarga,
a l’editorial Seix Barral, avui propietat del Grup
Planeta, i han contribuït a consolidar el prestigi de
Barcelona com a ciutat de cultura.

El segle SeixBarral

Lamanta al coll
i el cabasset

D
imarts, al carrer Pelai de
Barcelona hi va haver tan-
gana entre un manter i di-
versos urbans. Va ser a la

vorera d’El Triangle. Per evitar la ven-
da ambulant, la Guàrdia Urbana fa
controls rutinaris, de vegades tan ruti-
naris que els manters tenen temps de
tibar les cordes dels llençols on exhi-
beixen la mercaderia i sortir corrents.
Dimarts va ser diferent, i la tangana
va acabar amb dos guàrdies ferits i el
manter detingut.
En general l’opinió dels ciutadans

és que els manters són gent pacífica.
Se’ls miren amb més bons ulls que als
trilers, els tallabosses del metro i les
gitanes amb nens narcotitzats. Per
cert, en la categoria “gitanes” ha apa-
regut últimament la subcategoria “gi-
tanes en cadira de rodes”. N’hi ha un
munt. O un autocar ple de gitanes s’ha
estimbat i han acabat totes en cadira
de rodes o algú ha robat un camió car-
regat de cadires de rodes i les ha repar-
tit entre el gremi, perquè facinmés pe-
na. Dimarts, a la Diagonal, davant de
la redacció d’aquest diari n’hi havia
una que empaitava els vianants i feia
anar la cadira amb tal destresa que

semblava que s’hi hagués passat la vi-
da. Si hagués tingut temps, m’hauria
quedat a veure com, acabada la jorna-
dadiguem-ne laboral, la dona s’aixeca-
va, plegava la cadira i se n’anava a ca-
sa, xino-xano.
Elsmanters són pacífics, però de ve-

gades –com en aquest cas– no és així,
sobretot des que han après que això
és Can Pixa i si no fugen ràpid tampoc
no passa gaire res. Molta gent diu:
“Ai, pobrets... Esclar que és venda il·le-
gal, però no obliguen ningú a com-
prar...”. Per lamateixa regla de tres no
hauríem de perseguir els estafadors
perquè no obliguen ningú a caure en
el parany. Aquesta blederia de certa
“bona gent” oblida que darrere de ca-
da manter hi ha una xarxa mafiosa
que no sols distribueix productes falsi-
ficats o piratejats sinó que trafica amb
éssers humans. Importen immigrants
com qui importa xais, no paguen im-
postos, no cotitzen a la Seguretat So-
cial, tot és diner negre i, amb aquesta
competència deslleial, ajuden a enfon-
sar les botigues que sí compleixen la
llei. Però no li diguis això a les senyo-
res que estan encantades d’haver-li
comprat a un manter un fals cinturó
Louis Vuitton per 50 euros (que li ha-
gués costat 300 si fos autèntic). ¿És ve-
ritat que hi ha unanormativa quemul-
ta qui compra a un manter? Algú ha
vist mai que s’apliqui? També és “bo-
na gent” una dona que conec, propie-
tària d’un bar, que es passa el dia mal-
parlant del Govern, dels polítics, dels
immigrants, dels no immigrants i del
món sencer, i dient que hi ha molt de
diner negre i que el que de debò hi
hauria d’haver és mà dura. Doncs de
seguida que al bar –el seu bar– entra
unxinès amb devedés de pel·lis pirate-
jades, s’hi atansa, selecciona les que li
interessen, les paga i se les queda. So-
vint, per cert, tot de guàrdies urbans
fan el tallat dues taulesmés enllà, com
si res.c

En general l’opinió
dels ciutadans és que
els manters són gent
pacífica i amable
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