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Equilibris Nostàlgia

Encara els
bombers

CRÍT ICA DE JAZZ CRÍT ICA DE MÚSICA BRASILERA

Manifestació de treballadors davant del Liceu, el mes de gener passat

A bans d’ahirQuimMonzó vade-
dicar la seva columna de La
Vanguardia als bombers. Co-
mençava amb el relat de la tar-

da de diumenge, pendent de les notícies.
Continuava amb una anècdota de quan
era petit, parlava d’aquell monument als
bombers morts al servei dels ciutadans
que hi havia al costat de l’Hospital Clí-
nic i ho enllaçava amb els homenatges
als herois de l’11-S. Era un article molt
Monzó, perquè, per prendre distància
de tot això que acabava d’explicar, deia
que l’aire cremat dels incendis de l’Em-
pordà havia viatjat cent cinquanta quilò-
metres per entendrir-li la pituïtària. Ell
ho deia en plural: per entendrir-nos la pi-
tuïtària. Així quedava més dissimulat
que, en realitat, no era de la pituïtària de
quèparlava. Recordava que al pis del car-
rer Masini de Sants, on vivia de nano
amb els seus pares, un cop es va encen-
dre la xemeneia interior, i que els bom-
bers van pujar a casa. I que un bomber
corpulent i amb casc es passejava enmig
del gran desgavell i li feia bromes.
Vaig reaccionar a l’instant: “Això és

La força centrípeta!” L’any 1996, al llibre
Guadalajara, Monzó va publicar un con-
te sobre un home que no pot sortir de
casa. Cada cop que obre la porta i surt al
replà, torna a entrar al rebedor del qual
acaba de sortir. Ve una amiga, aconse-
gueix baixar al carrer. Torna al pis, tor-
na a quedar tancat. Decideix sortir per la
finestra, camina pel voladís. Des de baix
se’l miren. Al cap d’un estona, arriben
dos bombers. Els deixa entrar i surt al
replà per veure què passa. En aquest se-
gon rebedor els bombers no hi són. Arri-
ben uns altres bombers que venen a bus-
car els seus companys. Els dos primers
es mouen pel pis al seu aire, tant, que

fins i tot prenen unwhisky. És una situa-
ció semblant a la que Monzó descrivia
en l’article d’abans d’ahir, basada en el
xoc entre l’espai familiar i la figura del
bomber que, quan no hi ha foc, resulta
més aviat extemporània.
Coma crític literari pertanyo a una ge-

neració que no té cap credo. La crítica
psicoanalítica no m’interessa més que la
crítica sociològica o que la crítica forma-
lista. Però m’he mogut en uns ambients
en els quals la literatura estava tan allu-
nyada de la vida (i la vida de la literatu-
ra), que em meravella descobrir aques-
tes transicions entre el fet viscut, covat
en el subconscient, i els contes i les no-
vel·les que, tot sovint, en són l’exorcis-
me. A La força centrípeta, els dos bom-
bers perduts comencen a baixar l’escala,
topen amb els veïns i troben la comitiva
d’un enterrament, que carreteja un taüt
escales avall. A continuació, el narrador
segueix el cotxe de morts, que es perd i
no troba l’autopista. Va a parar a una pla-
ça quadrada, amb nom de general, amb
un gran arbre retorçat al bell mig: la pla-
ça Prim, del Poblenou, al costat del car-
rer Odó Pinós, on de jove havia viscut el
pare d’enQuim,RamonMonzó. I alesho-
res el pol·len de l’arbre tort –un bon
exemplar de bellaombra– ve a enten-
drir-nos la pituïtària.

BARCELONA Redacció

Els treballadors del cor i de l’escenari
del Gran Teatre del Liceu aniran a la
vaga en l’última funció d’Aïda, previs-
ta per a dilluns vinent, així com en les
14 funcions de l’òpera La forza del des-
tino, el proper mes d’octubre. En con-
cret, les seccions dels sindicats UGT i
CGT del coliseu líric barceloní han
convocat vaga en l’última
funció de la temporada ac-
tual, i que havia de ser, en
principi, el comiat del barí-
ton Joan Pons dels escena-
ris d’òpera, justament al Li-
ceu, el recinte on va debu-
tar fa 42 anys.
La convocatòria de vaga,

que no ha estat realitzada
pel comitè d’empresa del
teatre, va ser presentada di-
lluns al Departament de
Treball de la Generalitat, i
segons fonts dels sindicats
convocants la decisió s’ha
pres després d’anuncis
d’acomiadaments –tres a
l’escenari, tres al cor i deu
a l’orquestra– i perquè les
negociacions sobre el nou
conveni laboral segueixen
estancades. A més, segons
els sindicats esmentats, la
setmana passada es van
acomiadar tres persones
més, tres treballadors fixos
discontinus de la secció de
sastreria, per la qual cosa la vaga seria
unamesura de pressió confiant que pu-
guin ser readmesos.
Els treballadors del Liceu van sol·li-

citar la setmana passada a la Inspecció
de Treball un mitjancer perquè inter-
vingués en el conflicte laboral que
mantenen amb la direcció del teatre
barceloní. I ara, tots dos sindicats han
interposat la sol·licitud per “incompli-
ment” del pacte que van firmar amb la
FundacióGranTeatre del Liceu el pas-
sat 22 de febrer, després de la retirada
de l’expedient de regulació d’ocupació
(ERO) temporal presentat vuit dies
abans, i que havia de conduir a l’elabo-
ració d’un nou conveni col·lectiu.

El sindicat UGT és majoritari entre
els membres del cor del teatre de la
Rambla, que diumenge passat va acor-
dar per majoria secundar l’aturada.
CGT, per la seva part, és fort en els de-
partaments d’escenari i administració,
on no s’ha sotmès a vot la convocatò-
ria, encara que en l’última assemblea
del col·lectiu d’escenari els treballa-
dors van expressar el seu malestar per

trobar-se, expliquen, per tercer any
consecutiu al final de temporada da-
vant d’un panorama d’incertesa per
l’amenaça d’acomiadaments. Els mú-
sics de l’orquestra, on el sindicatmajo-
ritari és Comissions Obreres, s’ha des-
marcat, de moment, de la proposta de
vaga. Els sindicats convocants, amb

tot, van precisar ahir que a la vaga po-
den afegir-se tots els treballadors del
teatre.
Els ajustos pressupostaris al Gran

Teatre del Liceu, que han suposat en
els últims dos anys un descens de més
de deu milions d’euros en el seu pres-
supost, van portar el coliseu líric barce-
loní a una crisi que va esclatar el fe-
brer passat amb la presentació d’un

ERO temporal, que finalment va ser re-
tirat, i la cancel·lació de part de la pro-
gramació de la temporada a punt de
concloure. En qualsevol cas, els sindi-
cats convocants de la vaga han dema-
nat una vegada més la dimissió imme-
diata de tota la junta directiva del tea-
tre, en considerar que no són “gent ca-
pacitada”, perquè aquest conflicte s’ar-
rossega des de fa tres anys.
La situació conflictiva cal situar-la

en un context en el qual al descens de
les subvencions públiques cal afegir-hi
la dels ingressos per taquilla i l’alar-
mant caiguda de més del 30 per cent
del patrocini privat en els quatre úl-
tims anys.c

Esperanza Spalding

Lloc i data: Teatre Grec
(23/VII/2012)

DONAT PUTX

Bona entrada al concert de
la contrabaixista, cantant i
compositora de jazz Espe-
ranza Spalding, que venia a
presentar el quart disc, Ra-
dio Music Society, publicat
elmes demarç passat. L’ar-
tista nord-americana va
ocupar l’escenari acompa-
nyada d’una banda d’onze
elements on s’enquadraven
una nombrosa secció de
vent i l’excel·lent vocalista
Chris Turner, amb qui Spal-
ding va protagonitzar un

duet ben remarcable (Black
gold). La jove intèrpret (27)
va demostrar que és una
mestra de cerimònies mag-
nífica, i va alternar el con-
trabaix i el baix elèctric, ins-
truments que va tocar amb
auroritat i finor.
Tenint presents algunes

coordenades pop (Cinna-
mon Tree), i recolzant-se
en una veu esplèndida, Es-
peranza Spalding va escriu-
remoments d’un encant in-
dubtable, a Montjuïc, com
la construcció de la profun-
da Vague suspicions, o bé
l’ecoguerrilla d’Endangered
species (Wayne Shorter).
Un joc d’equilibris afortu-
nat entre el sentit comer-
cial, la solvència musical i
l’atreviment.c

Toquinho

Lloc i data: Teatre Grec
(24/VII/2012)

RAMON SÚRIO

Toquinho va mostrar la se-
va satisfacció pel retorn a
Barcelona, la qual cosa es
va traduir en una loquaci-
tat avivada pel seu correcte
castellà. Així, amés d’inter-
pretar cançons velles, so-
bretot, i alguna de nova, del
seuúltimdisc, la seva actua-
ció va estar trufada per
l’anecdotari que ha anat
acumulant a la seva carre-
ra. Els seus records van ser
especialment sucosos quan
va parlar del seumentor, Vi-

nicius de Moraes, de qui va
esmentar la seva gran afi-
ció al whisky: ho va expli-
car a la introducció al
medleydeCorcovado iGaro-
ta d’Ipanema, que també li
va servir per homenatjar el
geni de Jobim. Abans ja ha-
via tocat Tarde em Itapoã.
Va ser una vetllada tenyida
de nostàlgia i per la seva
obligació de recordar els
grans mestres de la samba i
la bossa nova. Des de João
Gilberto (Chega de sauda-
de) a Baden Powell (Berim-
bau) passant per Pixinguin-
ha (Carinhoso). També hi
va haver temps per avançar
el que serà el seu pròxim
disc, gravat en estreta col·la-
boració amb l’escriptor xilè
Antonio Skármeta.c
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Al conte de Monzó ‘La
força centrípeta’ hi surten
els bombers que van pujar
a casa seva quan era nano

Els treballadorsdelLiceufaran
vagaen l’adéudeJoanPons
La convocatòria, d’UGT i CGT, obeeix a l’anunci d’acomiadaments

Els sindicats convocants
són majoritaris entre
els treballadors del
cor i de l’escenari
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