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E l món és a les fos-
ques, però el sociò-
leg i filòsof d’origen

polonès Zygmunt Bauman
conserva, als 86 anys, la
clarividència. Ahir va estar
a Barcelona, on va tancar el
cicle Converses a la Pedrera
i va tenir temps per esmor-
zar amb periodis-
tes. El pensador
més citat dels
últims anys, a
mercè de la seva
teoria de la mo-
dernitat líquida,
és un canó verbal
infatigable. Amb
una pregunta
sobre Cameron i
Europa en té
prou per esclafir
a parlar i no pa-
rar: “El poder va
estar associat a la
política. Ja no.
Merkel i Sarkozy
tenen poder, però
sense el seu braç
executiu. Prenen
una decisió i es
posen a tremolar,
esperant la sanció
dels mercats, que
són els que ma-
nen... Com diu
Ulrich Beck, la
sobirania nacio-
nal és avui un zombi; una
cosa morta que simula que
és viva... Anem a les palpen-
tes, en la foscor”.
Bauman va vestit amb

un tern i un jersei de color
imprecís, entre marró i
gris. Llueix cabells blancs,
pocs i despentinats en tem-
ples i celles. Sembla un
jubilat sense recursos, però
genera confiança. Com su-

perar aquesta foscor? “El
problema –torna Bauman a
la càrrega– és que el món
ha perdut la solidaritat i la
confiança. Les aliances són
avui ad hoc i efímeres. Ai-
xò passa en les relacions
nacionals, en les humanes
(cada dia més fràgils), fins i
tot en les de consum: avui
compro aquest iPad, demà
el substitueixo.
“Ni tan sols la meritocrà-

cia, antídot de la desigual-

tat, no ha sortit indemne
del present líquid –conclou
Bauman–. Això genera frus-
tració i una situació explosi-
va... Però no sóc un profe-
ta. Els sociòlegs podem
explicar el passat, no ende-
vinar el futur. La futurolo-
gia és un engany. Quan vull
divertir els meus alumnes
els llegeixo vells llibres de
futurologia...”.c

Baumanentre zombis

Zygmunt Bauman, ahir a Barcelona
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Tallar col·laboradors és un dels aplaudits números que presenta el Mag Lari a Splenda
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No va ser Las Vegas, però el pú-
blic es va divertir de valent. El
Mag Lari va estrenar ahir a la
nit al Tívoli el seu nou especta-
cle, Splenda, una creació de gran
format poc habitual per als
temps que corren i menys per al
món de la màgia a Espanya, ja
que ha costat al voltant d’un mi-
lió d’euros. Una producció amb
què Lari es va ficar al públic a la
butxaca amb nombroses sorpre-
ses al ritme de Michael Jackson
i, de tant en tant, de Georgie
Dann, inclosos El negro no pue-
de i La barbacoa.
Lari va utilitzar per conquerir

al públic desaparicions, cossos
laboriosament serrats que des-
prés es revelen incólumes, bols
que mai no acaben de buidar-se
d’aigua, cotxes amb passatgers
sorprenents i transformacions i
aparicions que van deixar amb
la boca oberta al públic, especial-
ment la d’un curiós goril·la. I tot

acompanyat de molta música
del desaparegut ídol de Lari,Mi-
chael Jackson –amb coreogra-
fies incloses a càrrec d’uns balla-
rins que exerceixen també d’aju-
dants en els números–, i, clar,
tot ben regat amb aquest humor
àcid que caracteritza el mag.
Un humor que té especial vo-

lença per ficar-se amb els llocs
de procedència dels ajudants i
voluntaris, siguin de Centelles,

Sant Boi o Rubí, que ahir va re-
sultar el més perjudicat: “Amb
el nom tan bonic que té la ciutat
i tan lletja com és”.
Sota la direcció d’Àngel Llà-

cer, amb un decorat amb aires
art déco i vestits inspirats en els
del cantant de Heal the world
–amb la qual va començar la fun-

ció junt amb divertits cartells
que indicaven que Joel Joan in-
terpretaria ahir a la nit el perso-
natge delMag Lari–, el mag pro-
posa un espectacle atapeït de jo-
guines màgiques de mida gran,
inclosa una espectacularmàqui-
na amb un braç metàl·lic acabat
en una serra rodona, unamàqui-
na que amenaça d’acabar amb la
vida d’un Lari que haurà d’espa-
vilar-se per escapar.
Amb inspiració en lamàgia de

David Copperfield o Criss An-
gel, però també en números de
tota la vida, encara quemés atre-
vits, com tallar a trossos una de
les voluntàries del públic –pot-
ser el número que menys va
emocionar va ser el de la bola
que suposadament mou Lari
amb els seus poders–, amb mol-
ta música de Michael Jackson,
inclòs un homenatge zombi a
Thriller i un efectiuBlack orwhi-
te –encara que també hi va ha-
ver transicions coreogràfiques
poc efectives–, Lari va aconse-
guir l’aplaudiment continuat del
públic i va acabar confirmant
que la màgia d’aquest país tam-
bé realitza prodigis.c

BARCELONA Redacció

La correspondència que els
grans escriptors mallorquins
Llorenç Villalonga i Baltasar
Porcel van mantenir entre el
1957 i el 1970 és el leitmotiv de
la segona sessió del cicle Car-
tes lliures, que tindrà lloc avui
al vespre (20.30 hores) al Lliu-
re de Gràcia amb la participa-
ció de l’escriptor i periodista
BielMesquida i l’actor i gestor
cultural Carles Molinet. Diri-
git i coordinat per Pau Carrió,

el cicle permetrà conèixer en
aquesta ocasió la relació estre-
ta de complicitat i col·labora-
ció que vanmantenir Villalon-
ga i Porcel fins a la mort del
primer.
Gràcies a les cartes, es podrà

veure com les reflexions d’un
jove Porcel que descobreix la
Barcelona intel·lectual de l’èpo-
ca, el món editorial i la burge-
sia catalana contrasten amb les
d’un Villalongamadur, que ob-
serva elmón des de lluny. “Lle-
gint Proust m’he preguntat de

vegades: ‘On acaba la psicolo-
gia i comença la tafaneria? Van
ser Proust, i Freud i Alersino,
porteres genials?’”, escriu en
castellà el psiquiatre mallor-
quí, autor de Bearn o Fedra.
“Jo tenia pressa i desesperava
en no tenir el que anhelava o
intuïa, recomanava paciència i
feina anònima i quotidiana. Jo
encara no havia entrat en la vi-
da i tornava ja de moltes coses,
i per això el trobava escèptic i
irònic”, li apunta Porcel.
A través de l’extensa corres-

pondència entre els escriptors,
el públic pot transitar tant per
reflexions vitals com pel retrat
de la vida cultural de Palma i,
esclar, per les martingales dels
premis literaris, els jurats i els
editors.c

Malgrat ser una
producció de gran
format, va ser capaç
de preservar l’humor
àcid del Mag Lari
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