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c a r t a s
Generosa acollida 
davant d’una visita
A Catalunya ens estem acostu
m ant que cada visita d ’algun 
membre de la Casa Reial sigui 
rebuda per alguns amb xiulets 
i bronca. Els que ens conside
rem cortesos, almenys per una 
vegada podem felicitar-nos. La 
reina Sofia va visitar, el diven
dres 28 de juny, les zones afec
tades per les riuades a la Vall 
d’Aran, al Pirineu de Lleida, i a 
la vall de Benasc Allà, acompa
nyada per tots els veïns de les 
localitats, va conèixer de prime
ra mà les conseqüències devas
tadores de les inundacions cau
sades pels desbordaments dels 
rius Éssera i Garona.

La reina va emprendre viatge 
en helicòpter a prim era hora 
del m atí per tal d ’arribar a les 
zones afectades abans de l'hora 
de dinar. A la una de tarda, So
fia aterrava aViella, on cente
nars de veïns la van rebre amb 
una calorosa acollida.

Més tard, i ja amb cotxe, es va 
traslladar a la localitat d’Arties, 
on l’esperava la delegació d’au
toritats encapçalada pel Síndic 
de l ’Aran, el ministre d’Interior, 
la vicepresidenta de la Genera
lita t i la delegada del Govern a 
Catalunya.

La reina va ser rebuda amb un 
bany de m ultituds en tots els 
pobles i ciutats que va visitar al 
llarg del dia. La seva proximitat 
i generositat van ser les prota
gonistes en un dia en què gran 
part dels afectats van voler 
agrair-li el seu interès per la 
desgràcia que estaven patint. 
Els “Visca la reina, viva la reina’’ 
no van fa ltar en cap m om ent 
del viatge. Penso que és un acte 
del qual ens hem de fe lic ita r i 
no només per l ’èxit de la visita 
sinó per la no participació dels

Yaron Lifschitz
radicals separatistes.

Pedro J. Piqueras Ibáñez

Querido Intolerante

Seguro que usted jamás ha fu
mado, estoy segura también de 
que usted nunca ha bebido, ni 
ha ido con mujeres malas. Fijo 
que tampoco se ha drogado 
nunca, n i siquiera una caladi- 
ta al porro de un colega. Y se
gurísimo que tampoco habrá 
pisado jamás un bingo, por su
puesto no habrá echado nun
ca el cambio en la tragaperras 
del bar donde toma el cortado 
descafeinado, con leche desna- 
tada.

Por otro lado, es m uy posible 
que tampoco tenga, n i haya te
n ido nunca, un  todoterreno 
contaminante, con el que haya 
circulado por la ciudad y lo

haya aparcado en la acera para 
recoger a los niños del colegio. 
Y también es muy posible que 
coma verdura ecológica y que 
nunca haya pagado n i una 
cuentecita en negro: n i en el 
bar, n i en el peluquero, n i en el 
dentista. Imagino que tampo
co habrá ido nunca a un médi
co particular, ni se habrá hecho 
un masaje, n i la pedicura sin 
exigir una factura legal por los 
servicios prestados. Quizá tam
poco haya hecho nunca una 
chapuza en casa y le han pre
guntado aquello de ¿con o sin 
IVA? También es de suponer 
que si tiene una mascota, pa
gue usted la tasa de animales 
domésticos al Ayuntamiento y 
la tiene convenientemente va
cunada y desparasitada, inclu
so recogerá sus cacas pertinen
tes, aún en día de lluvias, true
nos y relámpagos. En fin, segu
ro que es usted un perfecto du-
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dadano, puede que hasta se 
haya hecho una cirugía pre
ventiva, para no tener riesgo de 
contraer una enfermedad cruel 
y mortal, con la que contribuir 
al gasto de la sanidad pública, 
para que los hijos de usted pue
dan tener un agradable retiro, 
cobrando la pensión de los im 
puestos que los fumadores he
mos pagado durante 45 años y 
aún no estamos muertos. Eso 
sí, no tenemos hijos porque 
nuestros óvulos y esperma son 
una porquería. Pero a pesar de 
todo eso, sepa que no üene us
ted pinta de ser m uy dichoso.

Por cierto, una duda que me 
corroe: ¿cuando camina, lo 
hace usted por el lado derecho 
de la acera?

Firmado: una que le respeta y 
le tolera. Cordialmente y sin 
acritud,

Araceli M artínez
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Les corones estan de rebaixes

T ANT s’aproximen les monarquies occidentals “a la nor
malitat de la gent del carrer” que la mateixa gent del 
carrer acaba, tard o d'hora, trobant-les supèrflues. El

_______ darrer rei a abdicar, per aquesta temporada, és el de
Bèlgica: els escàndols han acabat forçant la seva re

núncia. No serà el darrer rei a plegar més tard del compte: el rei es
panyol, per exemple, porta el mateix camí, directe al desastre, en
cara que el tàndem "Cànovas&Sagasta" intenti evitar que es noti. No 
té remei. Tant s’esforcen per ser normals, que acaben essent nor
mals: es casen amb plebeus, es divorcien, deixen de ser tabú, cor
ren els seus embolics de faldilles i pantalons, munten empreses, fan 
negocis estranys... L’únic que els queda és l’uniforme militar, que 
això sempre imposa. En el cas d’Espanya, més encara, perquè ni la 
Constitució -tan exemplar, sí- no ho dissimula: el cap real i reial de 
l ’exèrcit és el rei i el cap del govem, també, tot i que uns i altres ho

dissimulen força. Tanmateix, les monarquies comencen a ser an
dròmines innecessàries: els ciutadans no necessitem tutors, sinó re
presentants. I ens anem fent grandets i, ves per on, resulta que paï
sos com França, Alemanya, Itàlia o els Estats Units no necessiten rei 
per tirar endavant. Ni Islàndia ni Grècia o Portugal, per posar-ne al
tres exemples... El problema de la monarquia és la democràcia: un 
dia o un altre, el muntatge cau pel seu propi pes i resulta que no ser
via de res. La normalitat no ajuda gens a preservar l’aura divina, ma
jestàtica, que se suposa que té la corona. I si a sobre la monarquia 
deixa de ser un exemple de virtuts i de patriotisme i acaba enfan
gant-se com ha passat a Bèlgica o a Espanya, ja m’explicaran què és 
el que l ’aguanta... Què? Senzill i complicat alhora: la por al buit de 
la societat i els interessos de la casta hispànica. I el conte, aquell con
te dels reis bons que se sacrifiquen pel poble, sense els quals ens 
caurien al damunt totes les desgràcies... Quantes més, exactament?

J. A. AGUADO

U NA línia de bombetes grogues, quatre línies 
blaves marcades en la foscor de la n i t  I una 
companyia d ’homes i dones que juguen amb 
________  la dansa contemporània, el circ físic de tra
pezistes i acròbates i  la música clàssica d’un 

quartet de corda. El resultat, un espectacle anomenat 
“Opus” que ha obert el Grec 2013. La coreografia i la direc
ció són a càrrec de Yaron lifschitz.

Mecànica orgànica de cossos suspesos en un equi
lib r i impossible, masses humanes que es mouen i 
una geometria de la sorpresa i l'emoció. Aquests ele
ments són marca de la casa de la companyia australiana 
Circa.

Les ballarines passegen pels caps dels ballarins buscant 
una bellesa impossible i l'hum or d ’uns salts com els dels 
lleons o les feres a les pistes del circ. però aquesta vegada 
sense animalons: el resultat, un hum or fi que fa somriure 
l ’espectador. Ballarins flexibles fins l'impossible formen 
unes coreografies que juguen, són la biomecánica. La mú
sica aporta densitat, el que els músics actuen amb els ulls
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Yaron Lifschitz, d irector de Circa.

embenats en bona part de l ’espectacle aporta virtuosis
me, treball en equip i una línia de creació que no s’impro
visa d ’un espectacle a un altre, sinó que és una línia de tre
ball continu en el temps.

Bona part de l ’admiració dels espectadors que omplien 
completament el Grec la tenien aquests ballarins que des
afiaven els lím its del cos humà. Qualsevol de nosaltres ens 
haguéssim trencat en m il trossos. Les contorsions i els equi
libris dels ballarins sobrepassen la dansa contemporània 
i es toca amb la pista de circ, empatia i entusiasme desper
ta en l’espectador, el seu repte físic és, des de tot punt de 
vista, una gran fita visual i plàstica, una mena de poesia v i
sual per a delit dels espectadors.

Els acròbates versus ballarins després d’hores i hores de 
treball físic li donen una nota de transcendència a l ’aquí i 
l'ara, en què les complexitats del moment present són ob
servades amb l ’art del moviment corporal.

L’espectacle va ten ir dues parts, a la primera, que va 
durar una hora, els ballarins anaven vestits, però des
prés es van treure la roba i quedaren en vestit de bany. El 
joc del vestidor ressalta sorprenentment l ’anatomia hu
mana.

Les diferents coreografies s’uneixen per un fil conductor 
i aquest no és altre que el de la música de quatre virtuosos. 
Yaron Lifschitz signa una obra ambiciosa i vibrant. Les 
obres de la companyia australiana Circa, nascuda el 2006, 
es revelen com una veritable obra d'art i el seu èxit no és 
fru it de la casualitat, sinó del treball de laboratori del seu 
director amb eLs seus ballarins, un treball que té com a re
sultat espectacles electritzants plens d’energia que ens fan 
carregar les piles per poder suportar la mediocritat de la 
realitat.
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