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N
o sabem mirar enrere. No sa-
bem comparar amb justícia
els temps que vivim amb els
temps que visqueren els nos-

tres pares i avis. Afortunadament, l’art
també serveix per a això. El que atrapa
l’esperit d’una època i el transcendeix
amb força per explicar tot allò que ens
identifica com amembres de l’espècie hu-
mana, ubicats en contextos que són sem-
pre únics però inevitablement repetitius
en part, una desconcertant paradoxa que
ens vincula amb els morts i també amb els
que han de néixer i que ens fa pensar en
alguna cosa més que la nostra
estricta i immediata circums-
tància. El muntatge de Sergi
Belbel que revisita al TNC el
clàssic contemporani Una ve-
lla, coneguda olor, obra prime-
renca de Josep Maria Benet i
Jornet, és una magnífica oca-
sió per fer l’exercici que sug-
gereixo: pensar en l’enorme
distància entre l’ahir recent i
el nostre present.
Aneu al TNC i deixeu-vos

portar per la força d’un espec-
tacle molt ben greixat que ens
posa davant d’una història que
podria ser, que és, la de molts.
Quan la va escriure, Benet i
Jornet parlava de la més pura
actualitat d’una societat –so-
bretot d’un jovent– anestesia-
da per la manca d’expectatives
i bloquejada per una situació
política i social sense horit-
zons. Avui, aquella Barcelona
de l’any 1962, on té lloc l’acció,
forma part del record privat,
de la nostàlgia enllaunada i de
la història no del tot explicada
en la seva extrema complexi-
tat. En aquest sentit, allò que
va ser el retrat ardent i agosa-
rat d’aquell moment s’ha convertit, sense
voler-ho, en un document de gran volada
sobre els nostres orígens.
Venim d’aquells patis de veïns dels bar-

ris treballadors, la gran majoria del país
surt d’aquell món, no només a Barcelona,
també a moltes ciutats grans i mitjanes,
allí on la industrialització, intensa i espes-
sa, anava creant aglomeracions de perso-
nes i de vides, de somnis i d’ànsies. El nos-
tre benestar d’avui –tan precari i assetjat
com es vulgui– té els seus fonaments obs-
curs en aquell moment d’esforç col·lec-
tiu gegantí, quan la penosa postguerra
començava a ser cosa dels avis i era

un deure mirar endavant, malgrat que
la misèria moral de la dictadura encara
ho impregnava tot i aixafava els que, com
la protagonista de l’obra, volien volar ben
lluny d’aquell món.
Assegut a la butaca de la sala Petita del

TNC, mentre els excel·lents actors ens
transporten a un temps remot i proper a
la vegada, és impossible no pensar en la
generació dels nostres pares, els nens de
la guerra, els que van pencar de valent per-
què els plans de desenvolupament fossin
una realitat amb la qual el règim obtenia,
com avui fan d’altres acreditades tiranies,

el certificat de bona conducta de la comu-
nitat internacional.
Patis de veïns enfora, el país modernit-

zava l’economia i subministrava béns de
consum a una nova classe mitjana; patis
de veïns endins, l’autoengany competia
amb el cinisme per suportar un paisatge
moral devastat, només corregit per les es-
tratègies individuals ordides per escapo-
lir-se de la frustració. ¿On van anar a pa-
rar els anhels i les il·lusions dels nostres
pares, enxampats en la teranyina d’una
existència que no oferia cap possibilitat
de canvi, excepte la de passar d’un barri a
un altre, quan el dictat oficial ordenava en-

derrocar un tros de ciutat que feia nosa?
¿Què en saben les darreres generacions

d’aquesta èpica sorda, d’aquesta èpica sen-
se més heroisme que l’anar fent, d’aques-
ta èpica invisible que no tindrà mai cap
monument ni el demana? Avui, quan te-
nen tant d’èxit els discursos apocalíptics
que presenten, sense matisos, la nostra
època com un temps atroç i insofrible, fó-
ra molt pedagògic explicar d’on venim,
amb totamena de detalls. No pas per treu-
re importància als desafiaments i sacrifi-
cis actuals, que són d’una densitat més
que considerable, sinó per emmarcar-los

de manera adequada en unes
coordenades menys tràgiques,
per molt que Grècia naufragui
i per molt que, com tots sa-
bem, hi hagi persones que ho
passen malament de debò.
El malestar contra el tot que

ens supera i ens aclapara és
comprensible, però no dóna
dret a pensar que som els pri-
mers que patim o els que més i
més injustament ho fem. En ai-
xò cal filar molt prim, per res-
pecte a la veritat i per respecte
a tots els que ens han precedit.
Sense perspectiva, la nostra
condició d’animals històrics es
transforma en un caprici limi-
tat per la nostra curta crono-
logia personal, com si sempre
fundéssim la realitat des de
zero. Aquesta actitud amnè-
sica ens convida a ser massa
indulgents amb les nostres
decisions.
L’obra de Benet i Jornet no

podria retornar en unmoment
més oportú. Cada dia, les notí-
cies ens diuen que elmón s’en-
fonsa i ens movem entre l’es-
glai i el desconcert, entre el te-
mor i la manca de receptes per

sortir de l’atzucac. Els personatges d’Una
vella, coneguda olor ens descobreixen, a la
manera d’un antídot contra alarmes mas-
sa grandiloqüents, l’arqueologia de les
nostres febleses, les restes d’un reialme
on encara ningú no percebia vides líqui-
des ni paradisos de saldo, un territori on
la revolta era substituïda per la fugida i la
vergonya pesavamolt més que la indigna-
ció. Encara hi havia memòria viva de la
gana i la policia era, llavors sí, l’enemic.
En aquells patis de barris treballadors, el
futur no existia perquè no podia ni tan
sols ser expressat. Només ho dic perquè
consti.c

L’
exfiscal Villarejo se’ns ha
posat justicier i assegura
que s’hauria de portar el
Govern als tribunals per

les retallades. Diu, segons llegeixo a
l’E-notícies, que “CiU ataca frontal-
ment el desideràtum del preàmbul
constitucional” perquè les seves reta-
llades en sanitat posen en perill els
drets sanitaris dels ciutadans. Empre-
gunto, fruit de la meva poca santa
innocència, per què no s’ha plantejat
denunciar els seus companys d’IC, ja
que haver gestionat irresponsable-
ment els recursos públics i haver dei-
xat les arques sobreeixides de deutes
impossibles de pagar ha de ser un de-
licte greu. I amb la resta dels partits
del tripartit, què podria fer el nostre
benvolgut exfiscal? Per exemple, el
malbaratament de les inútils i agerma-
nades (de posar germans, esclar) am-
baixades, seriamotiu de visita a laCiu-
tat de la Justícia? I els amics dels seus
amics convertits en funcionaris abans
deperdre les eleccions? I assumir deu-
tesmilionaris que han hipotecat orga-
nismes públics durant dècades, quin
tipus de delicte deu ser?
I posats a preguntar, podríem anar-

nos-en d’excursió amb el nostre esti-
mat exfiscal i parlar de motxilles uni-
personals que sembla que la Dipu-
tació regalava als més estimats, com
un generós i arbitrari cèsar. Parlem
d’aquest tema que, encara que és me-
nor en termes de dispendi –uns 1,3mi-
lions–, és central en qüestions de mo-
ralitat i credibilitat política. Què opi-
na el justicier del fet que durant anys
existís un decret de la presidència de
la Diputació segons el qual alguns di-
rectius mantenien les seves catorze
pagues durant deu anys!, i que els es-
mentats privilegiats fossin escollits
per la presidència? I això passava en
temps de la malvada dreta catalana,
en èpoques dels pactes amb el sinistre
PP? És un avió, és un ocell? No, eren
Montilla i Corbacho, líders del pro-
gressisme mundial, fent de germane-
tes de la Caritat, encara que la caritat
no fos per a tothom.
Lleig, lleig, i sobretot lleig. Perquè

en aquest cas ni tan sols no es tracta
de dissenyar projectes col·lectius im-
possibles de pagar, es tracta d’usar els
diners públics per establir una insòli-
ta i elitista discriminació entre funcio-
naris, en funció dels gustos del presi-
dent de torn. Li sembla una manera
“constitucional” de preservar la igual-
tat entre els treballadors? I podríem
continuar. Tant, que si l’exfiscal Ji-
ménez Villarejo té ganes d’agafar la
Constitució i començar a veure qui
porta als tribunals per la gestió dels
diners públics pot quedar-se sense
amics, començant pels col·legues
d’IC, el partit amb el qual simpatitza,
que en les àrees que han governat han
fet una gestió tan progressista i tan jus-
ta que han ajudat a posar l’Estat de
benestar al caire de l’abisme. Se li gira
feina, al bon fiscal. La qüestió és per
què vol començar pels últims que han
arribat. Al cap i a la fi, què va ser pri-
mer, l’ou de les retallades o la gallina
del malbaratament?c

Venimd’aquellspatis

Elscomptesde l’ànima

S
i cal fer comptes fem-los ben
fets.Un teatre d’òpera es pot des-
truir de dues maneres. Una con-
sisteix a gastar sense taxa i gene-

rar un dèficit insostenible que donarà
arguments als qui diuen que l’òpera és
un espectacle elitista i financerament in-
viable. Una altra, més efectiva, és con-
tractar un gerent amb la missió de qua-
drar els comptes. Aquesta opció en ga-
ranteix la destrucció a curt termini. A
veure, ordena el gerent, fem números:
quines òperes són rendibles? Tosca,
Manon, Butterfly? Posem-hi 32 funcions
de cadascuna, els decorats ja els tenim,
l’orquestra ja se les sap, al públic el capti-
ven, és un cop segur. Quan equilibrem
els comptes, promet el gerent al director

artístic, ja hi haurà temps per a experi-
ments i per a obres complicades. Tosca,
Manon i Butterfly són obres mestres
però l’ànima d’un teatre d’òpera respira
en la progressió de la bellesa, la modula-
ció d’èpoques i estils, les noves produc-
cions, el diàleg artístic entre repertori i
creació contemporània. Si es bloqueja
aquest progrés i la llibertat de creació es
mata l’ànima del teatre i al final, perdut
el prestigi, s’acaba també amb el reperto-
ri. Això sí, quan es tanquen les portes ja
no es genera més dèficit.
La sanitat, l’ensenyament, els trans-

ports, els serveis socials, les grans institu-
cions culturals... són l’ànima d’un país.
Són òbviament deficitaris en termes de
compte d’explotació –per aixòno els sub-
ministra el mercat– però en realitat són
inversions amb un immens retorn. Se’n

deu poder eliminar el dèficit, però al
preu d’eliminar-ne el servei. Una vegada
desmantellats ja no es poden reconstru-
ir. L’agressió gerencial a la sanitat públi-
ca és exemplar en aquest sentit. Hospi-
tals de primer nivell, reconeguts interna-
cionalment, han de tancar plantes i
quiròfans, suprimir o limitar consultes i
reduir sous que ja són de mera supervi-
vència. La pèrdua pot ser immensa i afec-
tar diverses generacions.
També aquí l’ànima té els seus propis

comptes. Fa dies vaig poder escoltar el
que una doctora jove d’un hospital deia a
unpacient: tu no et preocupis pel que lle-
geixis, que si tancaran les consultes els
divendres o els dilluns, que si no et faran
proves, jo t’atendré sempre, tots els dies,
perquè per sobre del que digui qualsevol
gerent hi ha el jurament hipocràtic.c
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