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Adéu, Europa?
Escolto, veig i llegeixo esmaperdut la no-
tícia: “Europa exigeix a Xipre robar als
seus ciutadans per poder accedir al res-
cat”. Sí, ja sé que cap diari ni cap teleno-
tícies ha presentat aquest titular, però la
realitat és aquesta. El fruit del treball i
l’esforç dels ciutadans és arrambat im-
punement per l’estat per pagar els deu-
tes d’una banca depredadora. Com a mí-
nim es podria cedir la propietat d’aquest
estat als seus súbdits!

Europa decep. Molt. Paladins de l’estat
del benestar, les institucions de la UE es
rendeixen al gran capital capitanejat per
una glamurosa, però implacable, Chris-
tine Lagarde, que passeja els seus fulards
arreu en una gran aportació gloriosa del
poder femení que ha de canviar el món.
Realment tot plegat decebedor, repetei-
xo. Tant, que em vénen ganes, ara que els
catalans aconseguirem la independència,
de deixar la bella princesa fenícia defini-
tivament en mans de Zeus i seguir un al-
tre camí: no esperem res de bo d’Europa;
els catalans no en traurem res de positiu.
¿Es pot ser tan miserable per incitar al ro-

batori impune dels ciutadans? Això sí que
és un espoli directe i transparent, no pas
el que patim els catalans. Sense vergonya,
amb tota la barra, l’estat fot els diners dels
contribuents mentre els manté econòmi-
cament segrestats. No hi pot haver una
traïció més gran que aquesta: robar els di-
ners als ciutadans pobres. Mentrestant,
els buròcrates de Brussel·les obren la sub-
hasta a la venda de països sencers. Si ha de
ser així, que et bombin, Europa!

JAUME MOLSOSA
TORELLÓ

Catalunya i la dansa
Què passa a Catalunya amb la dansa? Per
començar, és molt trist que el nostre Gran
Teatre del Liceu no disposi d’una compa-
nyia titular de dansa clàssica i contempo-
rània. Aquesta mancança ja és llegendà-
ria, fa moltes dècades que això es dema-
na col·lectivament i massivament.

Però el que ja és del tot decebedor és
queunacompanyiadedansacatalanaamb
un altíssim nivell reconegut de sobres,
com és la companyia de David Campos, es
vegiabocadaaladesaparició.Se’nsentris-

teix el cor a tot el col·lectiu de la dansa, pe-
ròtambés’entristiràlacultura.¿Realment
no hi ha cap solució perquè això no passi?

MERCÈ MOR
CORBERA DE LLOBREGAT

Ja n’hi ha prou
Arriba un punt en què els lloretencs hem
de dir prou. Ja n’hi ha prou de totes les
notícies, reportatges i escrits amb mal-
dat cap al nostre poble. I ara mateix, em
refereixo al programa d’Equipo de inves-
tigación emès el divendres 15 de març al
vespre per la cadena La Sexta. Expliquin-
me quina necessitat hi ha de relacionar
el cas de la màfia russa amb el turisme de
borratxera, expliquin-me quina necessi-
tat hi ha de mostrar imatges amb festa i
alcohol per referir-se a Lloret de Mar. Sí,
els demano que m’ho expliquin perquè
no ho entenc. No entenc aquestes ganes
de destrossar un poble, ni de fer-ne un
gra massa de tot plegat.

Saben què? Proposo a aquest progra-
ma que vingui a fer una investigació de
les nostres platges, cales, jardins, boscos,
festes majors, places i carrers. Però, es-

clar, el seu objectiu és l’audiència i, per
desgràcia, en aquest país venen molt més
els programes que es dediquen a distor-
sionar els fets que no pas els reportatges
sobre la nostra bonica terra.

MARIONA ARPÍ ORIOL
LLORET DE MAR

Lobis
Fapocemvaiginformarsobreelslobis.No
m’imaginavaelpodertanbrutalquetenen.
La meva ignorància era increïble quan
pensavaquegràciesalParlamentEuropeu
els nostres drets estaven ben representats
i protegits pels nostres representants. No
vull criticar si fan bé o no la seva feina. No-
més escric per despertar a tothom sobre
una gran manipulació.

ALBERT ALTÉS
VIC
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Barcelona, absent(a)
ALBERT DE LA TORRENo vaig coincidir mai

amb Dalí o Hemingway
al Marsella, però sí
amb desenes d’amics
de tota la vida i ami-

gues acabades de conèixer. Diuen
ara que el bar de l’absenta fantasi-
osa es veu abocat a tancar les por-
tes després de gairebé dos segles
d’iniciar la clientela en els misteris
de les nits i, també sovint, en el de
les ressaques dels matins. Fa no pas
tant que vam saber que les prestat-
geries de la Catalònia es buidarien
de llibres per fer lloc a safates rega-
limoses de McFlurry… Paro abans
no ens agafi una plorera irremissi-
ble: Núria, Zeleste, Barcelona de
Noche, Librería Francesa…

També va tancar la llibreria de
Notting Hill on molts hauríem vol-
gut ser Hugh Grant per lligar amb
Julia Roberts. I, en canvi, Londres
continua sent Londres, amb el tòpic
dels executius de la City amb bar-
ret i paraigua, tan lluny de la realitat
de gent tan tristament mal vestida
com calçada. Només Hugh Grant,
guarnit com van els londinencs, po-
dria semblar adorable i enamorar
una americana de bandera.

Ciutat per ciutat, podríem anar
fent itineraris per pàgines viscudes,
però poc o gens escrites, sobre els
llocs que van generar vida, tebiors,
suors de tota mena, i han desapare-
gut d’un dia per l’altre: s’assembla
tant a la mort…

Vaig passar anys fent de crític de
teatre a tant la peça. Era una bona
feina, però a l’estiu la cosa anava
magra. Ho aprofitava per visitar els
locals que, durant el curs, mereixi-
en nul·la atenció: l’Apolo, el Bagdad,
el Marsella, el Llantiol… i la Bode-
ga Bohemia, amb aquella biga on hi
havia pintat “Donde los artistas na-

cen”, que volia dir, paraula per pa-
raula, tot el contrari.

M’hi vaig aficionar, a la Bohemia,
i no pas per algunes de les boques
desdentegades que hi cantaven, ni
per l’aire decadent que t’entrava
pels narius. Em va captivar un pia-
nista magníficament dotat, crono-
lògicament parlant, que va besar un
escapulari que es va treure pel coll
de la camisa abans de dedicar una
peça de Beethoven a la seva esposa
malalta. Es deia Coll, si no m’erro, i
havia estat amic de Mompou. De se-
guida vaig pensar que, en aquell bar
o en un altre, era ben igual que el pi-
anista de Vázquez Montalbán.

Una nit, dues bèsties del teatre
com Matthias Langhoff i Heiner
Müller van acabar plorant mentre

cosa, com el París, i el Principal, que
va ser el teatre de la ciutat durant se-
gles, des de la seva fundació fins a la
guerra, el primer d’Espanya consi-
derat bé d’interès general en el mo-
ment de la desamortització de Men-
dizábal, és en mans privades i té tots
els números per acabar sent un
abeurador més per a turistes.

L’ànima s’esmuny. Tot i haver es-
tat capital del disseny, l’atractiu de
Barcelona és la bellesa de les arru-
gues profundes de la seva història.
La lluïssor que encega qui ens visi-
ta no emana del vernís acabat d’apli-
car sinó de barres de bar com la del
Marsella, polides amb la saviesa i la
sensualitat de la carícia dels cossos
i dels colzes, constant i perdurable.
“Per què no ens casem?”, pregunta
Carles Flavià a Jaume Sisa en les
sessions memorables que fan en
una saleta de La Seca. Per què no? Al
capdavall fa dècades que s’estimen,
d’ençà que es van conèixer, repen-
jats a la barra del Zeleste. En el seu
espectacle donen testimoni de la
Barcelona on les cançons entren per
la finestra.

Amb la seva energia desbocada,
l’atòmica Semolinika Tomic, una ar-
tista arribada dels Balcans amb la
Fura dels Baus, es va enamorar
d’aquella ciutat i hi va aixecar l’An-
tic Teatre, que ara està a punt de fer
10 anys. És un dels altres pocs espais
de revolta i creativitat alliberada que
queden. És un retrovisor girat del re-
vés, que ens fa pensar que som a Ber-
lín quan, en realitat, som a pocs me-
tres de la flaire repugnant del cas Pa-
lau i tot allò que en penja. Barcelo-
na s’hi mira, absent, a si mateixa. Al
mirall de la decadència, s’hi veu llis-
cant per una pista de gel, infinita-
ment lletja, i s’esborrona de pensar
que allò és el cor de Catalunya.

bevíem un cava fastigós i a les ore-
lles els martellejava un cuplet inter-
pretat per qui deia dir-se Cabiria la
Dulce. D’Annunzio havia convertit
en guió cinematogràfic la vida de
Cabiria, tot inspirant-se en la no-
vel·la Salammbô, de Flaubert. Cabi-
ria, raptada en plena guerra púnica
pels cartaginesos de la fundació lle-
gendària de Barcelona, cantant en
un forat de l’antigament anomenat
carrer de Trentaclaus.

Cabiria ja no canta. El Marsella
tanca. Ja no ens vénen a veure els
grans de la cultura i la nostra guerra
púnica ja no és global, sinó que es
diu procés de transició nacional.
Aquí tothom retalla i la gent calla.
L’Arnau amenaça ruïna, El Molino
és més una discoteca que una altra
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