
La representant del Regne
d’EspanyaalFestivald’Euro-
visió, Pastora Soler, ha fet
unes declaracions al progra-
ma La nit en blanc, d’ABC

Punto Radio, que ahir recollien alguns
diaris. “TVE m’ha demanat que no gua-
nyiEurovisióperquènotédinersperor-
ganitzar el Festival de l’any que ve”.

Perquè tinc un gran sentit del deure
amb tots vostès, acabo d’escoltar la can-
çóquenohauriadeguanyar.EsdiuQué-
date conmigo i és una balada d’aquestes
quecomencenambveudesganadaiaca-
ben amb esgarip. Per al meu gust, seria
menys dolorós escoltar un aquelarre.
Pelquefaalalletra,contétotselscamps
obligatoris.“Perdonacadalágrima”,“El
ayer”, “Si no estás no sale el sol”, “No su-
peamarte”,“Entupiel”.Nocontinuoper
mor dels intolerants a la sacarosa que
puguin estar llegint la columna. En tot
cas, si el festival aquest d’Eurovisió fos
normal els representants de RTVE no
haurien de patir gens per si na Pastora
guanya. Al contrari. La melodia de Qué-
date conmigo fa pensar que el seu com-
positorjadeviarebreaquestesmateixes
directrius.Peròjustamentperaixò,ana
Pastora li pot passar com a Max Bialys-
tockiLeoBloom,elspersonatgesprota-
gonistes de la gran obra The producers.
El Max i el Leo, un productor en deca-
dència i un comptable, descobreixen
que guanyarien més cèntims amb una
obra que fracassés que no pas amb una
que tingués èxit, i munten, doncs, l’es-
pectaclePrimaveraperaHitler,destinat
aserelfracàsmésgrandeBroadway.Pe-
rò resulta que és un èxit.

És fàcil de suposar que la majoria
d’estats participants al Festival deuen
desitjar, amb el mateix fervor espanyol,
que els seus representants no guanyin.
I podria passar, doncs, que aquest any
tots votessin Alemanya. (Votar Grècia,
per exemple, és inhumà.) ¿I si aquesta
fos la gran jugada d’Angela Merkel? ¿I
si tot això de la crisi fos només una cor-
tina de fum per poder guanyar el Festi-
val d’Eurovisió?
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Versos de Cyrano

Últimament les bones notes
només les poso a gent del te-
atre. I és que els espectadors
catalans –concretament els
de Barcelona– estem molt

ben servits amb una cartellera esplèn-
dida, amb muntatges de primera qualitat
i uns repartiments de categoria que, per
unes hores, ens fan oblidar la crisi. Agost,
el gran èxit de l’any passat, ha tornat al
TNC amb la mateixa força. Incendis, el
fenomen d’aquesta temporada, tornarà
al Romea l’any que ve. Celobert, un altre
antic encert de Josep Maria Pou, ja es pot
gaudir al renovat Teatre Goya. I, posem-
nos drets, el Cyrano de Bergerac es pot
veure ara, una altra vegada, vint-i-set
anys després de l’estrena de Flotats, a la
Biblioteca de Catalunya. A molts que
l’any 85 fregàvem l’edat de poder votar,
el muntatge d’aquell Cyrano ens va sac-
sejar la joventut. El record és persistent
i inesborrable. Ara, per admirar la pro-
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ducció de La Perla 29 i d’un Oriol Brog-
gi que fa brillar tot el que toca, recomano
intentar no comparar. Es tracta de seure
en un espai gòtic magnífic i deixar-se en-
dur per una de les millors peces teatrals
que s’han escrit mai. L’obra d’Edmond
Rostand –romàntica, dramàtica, iròni-
ca– continua sent un text perfecte. La
traducció de Xavier Bru de Sala, que ja va
emprar Flotats, és d’una enginyeria lin-
güística perfecta. Respecte a l’original,
Broggi ha suprimit escenes, ha retallat
versos i ha anat més al gra. L’elenc és bà-
sicament jove, amb poques cares de cu-
lebrons i un Pere Arquillué nassarrut
que encomana la seva passió dels pri-
mers actes i la seva emoció de l’escena fi-
nal. L’escenografia de Max Glaenzel és
de premi. El jardí de les monges del cin-
què acte, amb les boires i les penombres,
és un indret ideal per morir-hi. Jo de vos-
altres entraria al Telentrada abans de
morir-vos de ràbia de quedar-vos sense.

Paraula de premi Nobel

En l’oceà d’aigües remogudes
que és la crisi, els mitjans ens
hem llançat als braços dels
economistes perquè il·lumi-
nin els nostres ciutadans. En

bona part dels casos –siguem justos– se’n
surten a l’hora d’aclarir conceptes. So-
bretot perquè en la majoritària ignoràn-
cia periodística, que parlem de tot sense
saber gaire de res, ens convé que els ex-
perts ens vagin interpretant cada dècima
del dèficit, cada tisorada, cada baixada de
la borsa i cada pujada de la prima de risc.
Si podem tenir l’opinió d’un professor,
millor que la d’un analista. Si podem ca-
çar un catedràtic, millor que un profes-
sor. D’entre tots, els que comuniquen mi-
llor o els que la diuen més grossa estan
fent el seu agost amb un comentari aquí
i una columna allà. Res a dir-hi, més en-
llà de la cursa absurda de les autocites.
“Jo ja ho vaig escriure fa dos anys…”
N’han dit tantes, durant tant temps, que

hauran endevinat algun pronòstic, ni que
sigui per casualitat. El que em sembla del
tot exagerat és el tractament informatiu
que els mitjans conferim a un premi No-
bel cada vegada que expressa una opinió.
Edward Prescott, Joseph Stiglitz, Paul
Krugman… Excessiva reverència a les se-
ves paraules. Si parlen d’apocalipsi, tre-
mola. Si escriuen corralito, compta els
teus estalvis. Ser premi Nobel d’econo-
mia no és garantia de res. Robert Merton
i Myron Scholes, premiats el 1997, ges-
tionaven un fons d’inversió que va fer fa-
llida (Long-Term Capital Manegement).
Escoltem-los, llegim-los, però posem-hi
distància. Com va dir a TV3 el director
del CREI, Jordi Galí, quan un astrònom
prediu que caurà un meteorit no influeix
sobre el fet. En canvi, quan un premi No-
bel parla de corralito sap perfectament
que, amb les seves paraules, està possibi-
litant que succeeixi. No hi ha mans inno-
cents en aquesta crisi.
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Posem-nos drets: Cyrano
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