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Per aquests verals acostuma a pas-
sar que al regidor més ignorant li
endossen la regidoria de Cultura.
Hi ha excepcions, no cal dir-ho, pe-
rò ja adverteixo que aquesta és la
tònica general. No sé si aquest és el
cas de Mataró, com l’eliminació
fulminant del Festival Shakespea-
re semblaria demostrar. Un festi-
val que no ha arribat als deu anys,
tot i que va començar de manera

prometedora a Santa Susanna, en
el marc privilegiat de Can Ratés.
Amb el trasllat de seu a Mataró ja
es va veure que el llast econòmic
podria ser una pedra lligada al coll.
I sembla que així ha estat. Aquesta
mena de festivals amb voluntat in-
ternacional necessiten una pa-
ciència, una constància i, és clar,
un pressupost, que Mataró no ha
tingut. Mataró no ha estat a l’alça-
da. Evidentment no han trigat els
bàrbars del PP mataroní a sortir a
aplaudir la decisió. Han dit que era
un festival “prescindible”, com si

de prescindibles no ho fossin molt
més ells! En fi, sigui com sigui, Ma-
taró, amb la fugida fa un parell
d’anys del festival Cruïlla, ja no deu
tenir res a oferir. Podrien apostar
per les carreres de cargols o la de
sacs o, millor, per una altra moda-
litat que sembla que té molt de fu-
tur: la carrera de burros! Afortuna-
dament l’obra immortal de Sha-
kespeare no necessita un festival
com el de Mataró, el que ja no tinc
tan clar és que una ciutat com Ma-
taró pugui prescindir d’un Festival
Shakespeare.

‘Goodbye’, Shakespeare!
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Josep Ferrer i Costa

CiU i el PP van segellar ahir el pacte per tirar
endavant el pressupost. El govern s’esforça a

deixar clar que aquest és un pacte puntual, que no
es tracta d’un acord de legislatura. I sosté, a més,
que en aquest marc de l’anomenada geometria va-
riable l’acord amb el PP era l’únic possible després
que ni el PSC ni ERC no van voler negociar. A CiU,
certament, li urgia aprovar els comptes d’aquest
any, i és clar que el PP era el millor soci si el que es
volia era tancar un acord ràpidament. El PP, sense
condicionar excessivament el contingut del pressu-
post –de fet, es tractava que s’abstingués en la vota-
ció, no pas que l’aprovés– n’ha tret un rendiment
mediàtic indiscutible i, al mateix temps, ha deixat
fora de joc la resta de l’oposició. Però aquest és un
acord estrany. Perquè el govern compleix l’objectiu
de desencallar el pressupost, però ho fa a base de
donar corda al partit que va dur l’Estatut al Consti-
tucional, que discuteix la immersió lingüística i que
en qüestions identitàries està tan allunyat de CiU
que tots recordem com Mas simbolitzava davant de
notari el desacord amb els populars. El govern s’es-
cuda que aquest era l’únic acord possible, i el PSC i
ERC en la manca de voluntat negociadora dels con-
vergents. Cadascú, doncs, haurà d’analitzar quina
ha estat la seva responsabilitat en aquest capítol i si
el resultat li ha estat satisfactori. I, sobretot, si
aquesta és l’aritmètica parlamentària que els uns i
els altres, govern i oposició, volen en un futur.

L’acord CiU-PP i el
pressupost de la
Generalitat
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l president Mas dóna suport a la iniciativa
que la cuina catalana sigui declarada patri-
moni de la humanitat. Vol dir, President?
Vol dir que no en fem un gra massa, de patri-

monis de la humanitat? Quan en van ser declarats
els castellers, se’m va acostar un home de Girona,
tot somicant: “I les sardanes, què?” Vaig consolar el
gelós sardanista dient-li que si seguim així aviat tin-
dran més valor les produccions humanes que no ha-
gin estat distingides per la Unesco que les altres,
perquè la gent les considerarà una raresa i, per tant,
signe de distinció. A Mataró vivíem tranquils sense
presentar un monument digne de ser admirat a es-
cala planetària, i de sobte, sense cap gestió pel mig,
en tenim dos. Un és la colla castellera pel sol fet de
ser colla castellera i l’altre un edifici de Gaudí, per-
què tota l’obra d’en Gaudí, fins i tot la nau de fàbrica i
els urinaris de què parlo, és humanament patrimo-
nial. Si la cuina catalana obté el reconeixement, to-
tes les senyores i senyors de casa seva que sàpiguen

E fer una escudella o una escalivada seran patrimoni.
A cada casa hi haurà una figura humana i uns fogons
i cassoles dignes de mundial admiració. Passin a la
cuina, que veuran patrimoni de la humanitat.

El 2010 la cuina mexicana va ser inscrita a la llis-
ta. Què és la cuina mexicana? ¿La de las enchiladas i
el guacamole? Els puc dir que un dia que vaig visitar
el nord de Mèxic les enchiladas i el guacamole hi
queien molt lluny, i en canvi se servien unes carns al
foc com les que es menjava en John Wayne en les ca-
ravanes de Texas ¿És igual la cuina del Pallars que la
de l’Ebre? Sí, ja ho sé: es tracta de premiar la varie-
tat, la riquesa. Però si tanta n’hi ha, què és la cuina
catalana, quin element comú la relliga? Tot plegat, ja
ens ho poden confessar. és perquè el jurat de la Unes-
co, organisme que no sap on donar-les, s’entretingui
fent de tastaolletes en aquest món on tothom voldria
ser jurat de les estrelles Michelin, i perquè els cui-
ners catalans que tenen les estrelles siguin encara
més famosos i potenciïn el turisme. Tot pel turisme.

Cuina patrimonial

VUITS I NOUS Manuel Cuyàs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha dictat una sentència més que dis-

cutible en el cas que enfrontava el propietari d’un
allotjament rural de Sant Mori amb la parròquia i
l’Ajuntament d’aquesta població pel so de les cam-
panes de l’església parroquial. Francament, costa
molt d’entendre com poden prevaldre els drets d’un
negoci recent sobre els de la tradició del toc de les
hores al campanar de qualsevol poble i ciutat. Mala-
ment anem quan l’interès particular, encara que si-
gui molt legítim, passa per sobre del públic, i encara
més en un cas tan particular com el del repic de les
campanes. Quants anys fa que toquen les campanes
de Sant Mori, com ho fan arreu del món les de cente-
nars de campanars siguin d’esglésies o d’edificis ci-
vils, perquè ara hagin de callar? Si decidim posar fi a
aquest pòsit cultural, que més poden demanar els
nouvinguts a llocs rurals com ara Sant Mori, que els
galls no cantin o que els fems no facin pudor?

El so de les campanes, una
tradició que cal defensar


