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La princesa està trista

La històrica (i aquí l’ad-
jectiu no és un tòpic) es-
broncada que van haver
d’entomar els prínceps
d’Astúries la setmana

passada al Liceu marcarà el princi-
pi, o potser el final, d’alguna cosa.
Per això es tracta d’un fet històric
que sembla evocar el cèlebre Me-
morial de Greuges que la burgesia
catalana va fer arribar al rebesavi
de Felip de Borbó, Alfons XII, l’any
1885. Per descomptat, ni el contin-
gut ni la mise en scène de la cosa són
comparables de cap manera: en un
cas estem parlant d’un document
argumentat i, en l’altre, d’una mica
de gresca espontània i efímera. Tot
i així, convé no oblidar unes quan-
tes coses sobre aquesta qüestió. La
primera i més important, que això
va passar al Liceu, lloc no freqüen-
tat habitualment per radicals d’ex-
trema esquerra, maulets eixele-
brats i practicants de l’escrache.
Estem parlant d’un lloc on hi sol
anar gent d’ordre: les coses tal com
són (bé, en aquest cas concret, tal
com són, tal com han estat i tal com
probablement seran mentre el
món sigui món). Això vol dir, ras i
curt, que l’esbroncada a la qual es-
tem fent referència no és precisa-
ment una esbroncada qualsevol, el
xivarri rutinari i innocu que s’han
d’empassar tots els que tallen el ba-
callà vagin on vagin, facin el que fa-
cin i diguin el que diguin. Estem
parlant d’un fet que, tenint en
compte el context, és insòlit.

En segon lloc, això no passa tam-
poc en un moment políticament
normal. L’atzar –no el menystin-
guin mai, l’atzar!– ha volgut que
mentre el rei caçava elefants, el seu
nét es foradava el peu amb una esco-
peta i una tal Corinna zu Sayn-Witt-

genstein (née Corinna
Larsen) feia bricolatge a
la Zarzuela, els catalans
diguéssim prou amb una
determinació mai vista
en la nostra història re-
cent. No provin de fer
sargits argumentals:
aquesta conjunció és pu-
rament casual. El des-
crèdit de la monarquia
ha arribat ara com podia
haver arribat fa uns anys
amb –posem per cas– la publicació
de les peculiars relacions financeres
del rei amb Manuel Prado y Colón
de Carvajal (la història és massa
llarga per fer-ne aquí un resum
abreujat). El cas és que la conver-
gència d’aquests dos factors pot ser
gestionada en diferents direccions i
de moltes maneres.

La secessió de Catalunya podria
servir tant per reforçar la monar-
quia (entesa com a patrimoni iden-

pública centralista semblant al que
va ser el règim de Franco. ¿La juga-
rà, Felip de Borbó, la carta que que-
da, o simplement estarà a l’aguait?
¿Apostarà, ni que sigui per força,
per un modest equivalent de la
Commonwealth? No ho sé.

L’anàlisi arriba exactament fins
aquí. La resta són prediccions que
no em veig amb cor de fer. D’una
cosa sí que n’estic segur, però: la
monarquia, és a dir, Felip de Bor-
bó, es veurà obligada a prendre una
decisió que tant podria precipitar
la seva fi com reforçar-la des de to-
tes les perspectives, especialment
la de “solució menys dolenta” per
als interessos d’Espanya, i també
per als d’una Catalunya que opta
per la secessió però que no desitja
un ruptura traumàtica. La xiulada
de l’altre dia al Liceu pot interpre-
tar-se, òbviament, com una mostra
de descontentament... però en di-
ferents sentits. Repeteixo que allò
no era de cap manera una festa in-
dependentista ni tampoc una reu-
nió d’indignats, i per això cal fer-ne
una lectura més subtil i acurada.
Xiulaven, sí; però, tenint en comp-
te qui eren, ¿què estaven recla-
mant, exactament? ¿La República
Socialista Catalana? ¿La naciona-
lització de la banca? Home, no fo-
tem... En aquests temps estranys
convé parar l’orella i, si és possible,
no regurgitar llocs comuns ni veu-
re coses que no són. El món que re-
presenta el Liceu l’any 2013 té poc
o res a veure amb la literària Ma-
riona Rebull i la bomba que va es-
clatar el 7 de novembre del 1893,
evidentment, ni amb el Memorial
de Greuges de l’any 1885. Aquells
xiulets suggereixen coses molt am-
bigües. No ens autoenganyem,
doncs.

titari espanyol) com per
foragitar-la expeditiva-
ment (interpretant que
aquesta nova situació
reclama un nou règim).
Però també podria pas-
sar que la monarquia
provés d’articular el pos-
sible nou estatus politi-
coadministratiu de Ca-
talunya d’una manera
semblant al de la monar-
quia britànica en relació

al Canadà, a Austràlia i, fins i tot –i
d’això se n’oblida molta, massa
gent–, a una possible Escòcia inde-
pendent. Heus aquí les tres possibi-
litats que té Felip de Borbó damunt
la taula. Bé, en realitat en són dues,
ja que suposo que descarta la sego-
na. Però la primera és molt més in-
certa que la segona en la mesura que
els seus possibles aliats (Aznar i els
nombrosos palmeros mediàtics)
són obertament partidaris d’una re-
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La xiulada
del Liceu als
prínceps no
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reclamar la
República
Socialista
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Avui és el Dia Mundial
del Medi Ambient

L’any 1972 l’Assemblea General de les
Nacions Unides va declarar el 5 de juny
Dia Mundial del Medi Ambient. El lema
de la campanya d’aquest any és: “Pensa.
Alimenta’t. Estalvia”, que fa referència
al malbaratament alimentari. Segons di-
versos estudis, un terç de la producció
alimentària mundial es perd. A Catalu-
nya anualment es malbaraten més de
260.000 tones d’aliments. En un plane-
ta on milions de persones passen gana és
totalment inacceptable que el menjar es
llenci a les escombraries.

Es tracta d’un argument de justícia so-
cial. La Terra és prou generosa i ens ofe-
reix els recursos necessaris: cal fer-ne un
bon ús i evitar el desequilibri en la distri-
bució d’aliments. A més cal tenir en
compte les conseqüències nefastes que
això provoca en el medi ambient. És ben
interessant conscienciar la societat i les
administracions perquè tothom posi
tots els mitjans per un consum respon-
sable i per evitar aquest impacte ambi-

ental tan negatiu. Ens hi pot ajudar el le-
ma de la campanya de Càritas per a
aquest 2013 i que es va fer palès a la
col·lecta del dia de Corpus: “Viu senzilla-
ment perquè altres persones senzilla-
ment puguin viure”. Un toc d’atenció
perquè un altre model de convivència,
més solidari, és possible.

MARIA ÀNGELS PAGÈS CALVET
VENTALLÓ

Els estudiants sords
Sóc sorda profunda de naixement i estic
acabant el tercer curs de psicologia a la
Universitat de Barcelona. Treballo a la
comissió de joventut de la Federació de
les Persones Sordes de Catalunya. Sóc un
dels joves de la primera generació del sis-
tema d’educació bilingüe en la llengua
oral i la llengua de signes. Domino tres
idiomes, català, castellà i anglès. I ha si-
gut molt decebedor assabentar-me que
el departament d’Ensenyament creu que
després de l’ESO els sords no haurien de
necessitar intèrpret.

A classe, els sords utilitzem un intèr-
pret de llengua de signes perquè no hi

sentim: no vol dir que no sapiguem par-
lar o llegir els llavis. Utilitzem l’intèr-
pret per tenir accés a la informació in-
dependentment de l’habilitat de parlar
i llegir els llavis. No es pot comparar en-
tre llegir els llavis d’una persona cone-
guda i llegir els llavis del professor a la
classe.

Cada persona sorda sap el que neces-
sita, que depèn de factors com el tipus de
sordesa, el moment de l’aparició i el grau
de la pèrdua d’audició. Jo utilitzo intèr-
pret a la meva carrera i estic molt satis-
feta amb aquest recurs. Gràcies a la llen-
gua de signes puc riure al mateix temps
que els meus companys de l’acudit del
professor, puc rebre la mateixa informa-
ció que qualsevol company oient i sentir-
me segura de mi mateixa.

El departament d’Ensenyament i l’en-
titat CREDAC de Barcelona (Centre de
Recursos Educatius per a Deficients Au-
ditius de Catalunya) han d’escoltar les
persones sordes, i han de respectar i do-
nar el suport a les necessitats de cadascu-
na d’elles perquè visquin sense barreres.

ALICIA SORT LEAL
BARCELONA

Teatre de carrer
Vull explicar una experiència màgica. Un
grup de nois i noies entusiastes: la Rosa
Font,elJordi,elGuillermoielJoan;unaac-
triudeteatredecarrer:laRosaLleonart;un
escenari: la sala d’actes del Centre Cívic
Drassanes; una hora: les cinc de la tarda del
dilluns 3 de juny del 2013; una obra: El ves-
tit nou de l’emperador; un públic: els com-
panys i els familiars dels actors, socis de
l’associació Ressorgir d’amics de les perso-
nesafectadespermalaltiamental;aplaudi-
ments per a la Rosa Lleonart, que porta el
tallerdeteatreaRessorgirdesdelmesd’oc-
tubre del 2012, i per als actors, que han de-
mostrat que, per mitjà de la paròdia, enca-
ra es pot mantenir una actitud crítica i irò-
nicaversaquestmóncadacopmésinhumà.

XAVIER MARTÍ GARCÍA
BARCELONA


