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Quan Petros Màrkaris va anunciar a 
Grècia la seva intenció de publicar 
una trilogia de novel·les sobre la cri-
si, un periodista li va preguntar si 
la crisi duraria tant: «Doni gràcies 
si només dóna per a tres novel·les». 
Ara, amb Grècia en el cinquè any 
de recessió i Márkaris concentrat 
en l’escriptura de la tercera entrega 
(la segona arribarà a Espanya al no-
vembre), medita iniciar un quart lli-
bre del comissari Kostas Jaritos llui-
tant contra el crim enmig de la crisi 
grega. Mentrestant, Tusquets llan-
ça un compendi dels seus assajos so-
bre la crisi La espada de Damocles: rea-
litat pura, dura i grisa. La seva visió 
és lúcida, però desprèn un gran pes-
simisme sobre el futur de Grècia i 
d’Europa.

–A Orientalisme, Edward Said par-
la de la dificultat dels pobles orien-
tals per fer que la seva veu se sen-
ti. ¿Ens passa el mateix als països 
del sud d’Europa, incapaços d’evi-
tar que ens pengin l’etiqueta de gan-
duls i corruptes?
–Les característiques d’una perso-
na o una nació rarament són creats 
per ella, sinó imposades per altres. 
La gent del nord i del centre d’Euro-
pa ha creat una imatge del sud i les 
imatges poden tenir més força que la 
realitat. Quan els holandesos, finlan-
desos i alemanys vénen a Grècia, o a 
Espanya, de vacances, diuen: ¡Quina 
costa tan bonica, quin mar tan blau! 
No entenen que aquest mar blau i 
aquesta bonica costa estan relacio-
nats amb una cultura antiga. No dic 
que la nostra cultura sigui millor o 
pitjor, però és diferent. No pots es-
perar que els grecs, italians i espa-
nyols actuïn com a alemanys. És im-
possible. Només hi ha una manera 
de contrarestar aquesta actitud i és 
que els intel·lectuals, escriptors i ar-
tistes del sud s’uneixin i alcin la veu 
per explicar que la nostra cultura és 

diferent de la del nord. La Unió Euro-
pea va ser creada en la diversitat. No 
es pot crear una Europa unisex.

–¿S’han perdut els valors euro-
peus?
–Temo que la moneda comuna ha 
deixat de banda els valors comuns. 
S’ha identificat Europa amb l’euro i 
això és incorrecte. 

 –Escriu que una bona part de la cul-
pa de la crisi grega és domèstica.
–La societat i els governs grecs tenen 
gran responsabilitat per haver uti-

litzat malament els diners. Però el 
tractament contra la crisi no l’ad-
ministrem nosaltres, sinó que ens 
l’imposa gent que diu que sap com 
curar el nostre problema. I si el trac-
tament no funciona, la culpa és del 
metge, no del pacient. A Portugal, 
Espanya, Grècia, Irlanda, la crisi va 
sorgir per diferents motius i, no obs-
tant, s’estan aplicant les mateixes 
receptes. Els portuguesos han fet tot 
el que se’ls ha demanat però conti-
nuen patint i, tot i així, els exigeixen 
més ajustos. Quan apliques un trac-
tament has de donar una esperança, 
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si no hi ha perspectiva de millora és 
inútil. Només ens diuen que hem de 
patir més i més i més.
 
–¿S’escampa, doncs, la desespera-
ció entre els grecs?
–En l’àmbit europeu tothom parla 
de diners, ningú parla de què està 
passant amb la societat. No es trac-
ta d’estadístiques, sinó de persones 
que pateixen. I quan la gent pateix, 
opta pels extrems. El partit neonazi 
Albada Daurada té cada vegada més 
suport. És molt perillós. El problema 
és que no tenim partits que puguin 
iniciar una oposició creïble. Els mo-
viments espontanis [es refereix als 
indignats] tenen una vida breu. I l’es-
querra no té un programa creïble.
 
–Dibuixa una imatge molt negra.
–Un gran escriptor alemany, Heiner 
Müller, deia: «L’optimisme és simple 
falta d’informació». Des del 1989, 
l’esquerra ha fracassat. Jo mai vaig 
recolzar els règims socialistes, pe-
rò servien per equilibrar el capitalis-
me, feien de contrapès. Aquest fra-
càs també està relacionat amb una 
mentalitat apolítica que s’ha anat 
desenvolupant especialment entre 
els joves, que creien que la UE solu-
cionaria tots els seus problemes, i re-
butjaven d’aquesta manera les ideo-
logies i l’organització política. Ara 
que la Unió Europea és incapaç de re-
soldre els problemes, es troben per-
duts. I per això, el perill de reaccions 
violentes és més gran. 
 
–¿Falta educació?
–Sí. Quan comencen a retallar, fins 
i tot a Alemanya, el primer que reta-
llen és en educació i cultura. Signifi-
ca que no els preocupa. 
 
–Tot i així, a Grècia, continua havent-
hi un panorama cultural molt actiu.
–Sí, és sorprenent però els grecs en-
cara omplen els teatres. Ara es veu 
realment com estimen els grecs el te-
atre. I això és esperançador. H

L a formació de l’esperit nacio-
nal ha estat una constant de 
TV-3 des de la seva ja llunyana 

fundació, però mai, fins que CiU va 
guanyar les últimes eleccions, s’ha-
via arribat a les actuals cotes de sec-
tarisme monotemàtic i servilisme al 
poder. Com vam poder comprovar 
no fa gaires nits, aquí el cap de la tri-
bu truca a la seva televisió i, després 
de consultar l’agenda, diu quin dia i 
a quina hora vol ser entrevistat, i els 
seus desitjos es fan realitat encara 
que s’hagi d’alterar la programació 
prevista. Tot el que no contribueixi a 
la construcció nacional és prescindi-
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ble: per això l’eutanàsia aplicada al 
canal 3XL –on sempre es colava algu-
na excel·lent sèrie britànica– o al 
programa Millenium, de Ramon Co-
lom, que presentava uns temes que 
anaven més enllà de la realitat cata-
lana i en el qual de vegades apareixia 
gent que parlava idiomes tan incom-
prensibles i minoritaris com l’espa-
nyol o l’anglès.
 O et mires el melic amb delecta-
ció o te’n vas al carrer: aquest sembla 
que sigui el subtext actual de TV-3, la 
televisió del casteller, del boletaire, 
del culer i de l’independentista. En 
lloc de Millenium, emetran Odissees, 

una sèrie documental que –¡oh, sor-
presa!– passa revista a fets històrics 
catalans; és a dir, una mica més de 
formació de l’esperit nacional. I al 
senyor Colom i els seus cosmopoli-
tes convidats, que els bombin, ja que 
no contribuïen gens a la construcció 
de la pàtria: ¡però si de vegades fins i 
tot s’hi havia colat algun infecte bo-
tifler com el que això firma!

 I, de passada, que ens bombin 
també a tots els que no compartim 
l’ideari nacionalista. Els diners dels 
nostres impostos són molt ben re-
buts per finançar una televisió su-
posadament pública que, en reali-
tat, només va dirigida a una part de 
la societat, però a canvi ja no ens do-
nen ni el Millenium. Si això no és un 
espoli, que baixi Déu i ho vegi: ¡TV-
3 ens roba! I en comptes d’informa-
ció, ens endossa propaganda; men-
tre a les tertúlies, invent basat en la 
pluralitat, tothom opina el mateix. 
TV-3 ja no és una televisió pública: és 
una vergonya nacional. H
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«No som un país d’emprenedors, 
som un país de dramaturgs». És 
motiu més que suficient perquè 
el Festival Temporada Alta de 
Girona/Salt obri aquesta nit el se-
gon Torneig de Dramatúrgia Ca-
talana amb vuit nous autors. A 
partir d’avui, i durant set dilluns 
consecutius, es disputarà aquest 
pols escènic amb textos de 40 mi-
nuts com a màxim, que els seus 
autors només poden assajar tres 
hores amb dos intèrprets que no 
coneixeran fins al mateix dia de 
la lectura i que votarà el públic 
assistent a la sala La Planeta de 
Girona.
 El valencià Carles Alberola i el 
local Ferran Joanmiquel obren 
avui el programa en una llista 
amb quatre parelles que Jordi 
Casanovas, coordinador del tor-
neig, ha confeccionat amb el cri-
teri de «veterans contra joves, 
de mestres contra aspirants». 
Carles Batlle-Marc Angelet, Mar-
ta Buchaca-Joan Yago i David Pla-
na-Blanca Bardagil completen els 
duels abans de les semifinals (12 i 
26 de novembre) i la gran final (3 
de desembre). En aquesta relació 
el mestre és, sens dubte, Carles 
Batlle, professor de la majoria de 
rivals a la Beckett o a l’Institut del 
Teatre.

PREMIS SINGULARS / La llista de par-
ticipants es va tancar al maig i el 
text s’havia d’haver entregat fa  
un mes. Els premis, com l’any pas-
sat, són molt particulars: lot 
d’embotits de la zona per als gua-
nyadors de la primera ronda, un 
cistell de bolets a les semifinals, i 
un sopar al Celler de Can Roca per 
al guanyador. Jordi Galceran va 
ser qui es va asseure l’any passat a 
la taula. I el públic només paga 
un euro d’entrada per exercir de 
jurat popular. H

pols d’autors


