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CONSULTEU MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA
FUNDACIÓ LLUITA CONTRA LA SIDA A

El revés
de la trama

E
stà per veure si la victòria
d’Hollande servirà per can-
viar el conte o, si més no, el
desenllaç. De moment seguim

instal·lats políticament en la faula que
explica la crisi dels països del sud d’Eu-
ropa com un càstig just per uns pecats
col·lectius, els propis dels porcs, que cal
expiar amb la pràctica institucionalitza-
da d’una virtut agra i puritana, l’austeri-
tat, en una penitència que acabarà tenint
coma retribució la sostenibilitat d’un es-
tat del benestar potser irreconeixible, pe-
rò per fi eficient. Una història sense cap
ni peus que, com els vells mites de què
parlava Aristòtil, es manté dreta per la
força del costum, que té el poder de dissi-
mular les inversemblances.
És una de lesmoltes rondalles de vicis

i virtuts que s’han explicat, a la vora del
foc de l’opinió pública, sobre l’Estat de
benestar. Temps era temps, se n’explica-
va una altra, protagonitzada per l’enve-
ja. Giotto va pintar l’enveja com una do-
na a qui li sortia una serp de la boca que
li picava la cara. Els moralistes me-
dievals, que no havien llegit Nietzsche,
pensaven que els principals perjudicats
per aquest pecat capital eren aquells que
la sentien.
L’any 1966, el sociòleg alemany Hel-

mut Schoeck va publicar una obra, L’en-
veja. Una teoria del comportament social,
en què descrivia l’igualitarisme modern,
que tindria la seva encarnació política
en l’estat del benestar, com una institu-
cionalització de l’enveja que posava tra-
ves als millors i condemnava el conjunt
de la societat al fracàs. El llibre, útil per
conciliar la crítica neoconservadora del
present amb els interessos de la propa-
ganda neoliberal, va tenir un llarg ressò.
El seu eco encara se sentia a l’Espanya

del felipisme, on Gonzalo Fernández de
la Mora, un ex ministre tecnòcrata de
Franco dissident del procés democràtic,
va publicarLa envidia igualitaria (Plane-
ta, 1984), un assaig que va ser rebut a El
faro de Vigo amb una més que elogiosa
ressenya de l’aleshores president de la
Diputació de Pontevedra: Mariano Ra-
joy, que, un any abans, en una recensió
al llibre La desigualdad humana, de Luis
MoureMariño, ja havia tingut a bé d’afir-
mar, a major glòria de la doctrina de la
meritocràcia hereditària que ara es reins-
taura a la Universitat, que la ciència con-
firmava que els fills de “bon llinatge”
eren físicament i psíquicament millors
que la resta.
L’actual president del govern hi su-

bratllava que aquesta enveja igualitària,
que pretenia negar les jerarquies natu-
rals, era rere les lleis “dictatorials” que
volien instaurar una fiscalitat progressi-
va, apropar els salaris o acabar amb el
règim franquista de la funció pública. El
fet que les noves “mesures d’austeritat”
amb què es vol salvar l’estat del benestar
concordin, en la seva concreció política,
amb les velles crítiques contra l’igualita-
risme que aquest estat suposadament
institucionalitzava posa en evidència la
versatilitat d’aquests contes i dels seus
narradors.

Alexis Eupierre, ahir a la Sala 0 de La Caldera, poc abans d’estrenar-se com a espai obert al públic
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LaCaldera obre la tapa. El veterà cen-
tre de creació artística del número 43
del carrer de Torrent d’en Vidalet, a
Gràcia, és des d’ahir a la nit una nova
sala d’espectacles oberta al públic a
Barcelona. Des del 1995 és formiguer
d’idees, lloc de trobada, residència i
assaig en tots els vessants de la dan-
sa, però des d’ahir a la nit té una nova
funció, amb programació estable els
dies més coixos de la setmana: di-
lluns, dimarts i dimecres.
La sala 0, a la planta baixa del que

va ser la fàbrica de cinturons Reutor,
obre amb una capacitat modulable
d’entre 80 i 100 espectadors i preus-
ham: 8 euros, i només 5 si un es fa
prèviament amic de La Caldera (10
euros a l’any). “És una manera
d’obrir-nos a la ciutat”, exposa Ale-
xis Eupierre, un dels socis fundadors
d’aquesta fàbrica d’aire grunge. Per
això, la nova programació estable
–batejada amb ecos asterixzants: Pa-
noramix– està formada “per propos-
tes assequibles, no excessivament ar-
riscades formalment”.
L’encarregat d’estrenar l’espai –on

no només es programarà dansa– va

ser ahir a la nit Pere Faura, amb el
seu espectacle Striptease, que repe-
teix avui i demà. La Caldera ha deci-
dit obrir al públic en una primera fa-
ses els tres primers dies de cada set-
mana fins al 20 de juny, i repetirà l’es-
quema a la tardor.
El recinte va començar el 2005

una certa obertura cap a l’exterior,

amb classes, formació contínua, ta-
llers per a professionals i un progra-
ma de residències d’artistes. Tenien
140 peticions per convocatòria. Des
del 2007, La Caldera inclou un pro-
grama dins del paraigua del Festival
Grec. L’obertura d’ahir a la nit supo-
sa “tancar un cercle”, apunta Eu-

pierre, perquè al marge d’implicar
que tot el treball de creació acabarà
davant un públic, els elegits són artis-
tes joves o emergents com el 1995
eren els deu que es van llançar a
l’aventura de llogar una vella fàbrica
(cinc plantes diàfanes, amb 1.000me-
tres quadrats en total) i transformar-
la en un lloc de creació. Aquests eren
Carles Mallol, Carles Salas, Alexis
Eupierre, Inés Boza, Lipi Hernán-
dez, Sol Picó, Montse Colomé, Toni
Mira, Maria Rovira iÁlvaro de la Pe-
ña. Alguns han anat deixant el lloc, i
LaCaldera ha estat seu de companyi-
es com Búbulus, Nats Nus Dansa o
Sol Picó. Dels deu inicials, avui en
queden vuit.
Ara, a més d’obrir-se al públic, La

Caldera s’obre a altres àrees, com la
fotografia, la gestió cultural, la comu-
nicació o la música: Gràcia Territori
Sonor tindrà el seu sostre aquí. “Es-
tem en un moment de fragilitat i vo-
lem col·laborar en el manteniment
del teixit creatiu, perquè en disset
anys la ciutat, i nosaltres, hem can-
viatmoltíssim”, argumenta Eupierre.
Per això, els socis seran 21, i hi hau-
rà vuit creadors emergents que
tindran en aquesta olla el seu caldo
de cultiu.c

NOVA ORIENTACIÓ

La vella fàbrica de
cinturons admet noves
disciplines i més artistes

XAVIER CERVERA

Unahistòria d’amistat,
complicitat i il·lusió

PREUS ANTICRISI

Amb l’abonament
els muntatges costen 5 ¤;
l’entrada normal, 8

Giotto va pintar l’enveja
com una dona a qui li sortia
una serp de la boca que
li picava la cara

Una presa de posicionament que s’ha
estès a aspectes fonamentals de l’es-
deveniment. El principal, la cessió
gratuïta del Palau Sant Jordi. I des-
prés, el generós patrocini de la cerve-
sera Damm, que es fa càrrec de tots
els dispendis dineraris de la nit.
Però “la gènesi de tot té un punt ro-

màntic i català”, rememora la cantant
GemmaRecoder, dona de Fede Sardà
i entusiasta organitzadora en l’ombra

d’infinitat de complicitats personals.
“L’últim dia de la Mercè vam anar a
menjar junts el Fede, Bonaventura
Clotet, la seva dona i jo, i allà vam co-
mentar que havíem de fer una cosa
potent en la lluita contra la sida. Pri-
mer es va pensar en el Palau de laMú-
sica sota el lema El rock català contra
la sida. I el Fede, que és més atrevit,
va dir que calia anar al Palau Sant
Jordi”. Fede Sardà, responsable de la
sala Luz de Gas i materialitzador de
somnis i realitats, va desbrossant de-

talls. La filla, actriu, del doctor Clotet
té una amiga que al seu torn és amiga
de Gerard Quintana. Aquest proposa
el nom del periodista Pep Blay com a
director artístic de l’aquelarre. Des-
prés, les agendes i les seduccions per-
sonals teixeixen la teranyina. La pri-
mera a caure és The Project, promo-
tora amiga. Es truca també a Esteve
Riera, propietari de la productora de
publicitat RCR i “pràcticament de la
família” que s’encarrega d’atreure
cap al projecte una agència d’impor-
tància, Villar-Rosàs. En fi, tots om-
plint de realitat la cançóQualsevol nit
pot sortir el sol, que, per cert, cantarà
Sisa aquella nit.c

LaCalderas’obrealpúblic
comasalad’espectacles
La sala de Gràcia és des del 1995 un espai de creació en dansa
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