
30 DISSABTE, 15 DE JUNY DEL 2013 aradebat

Corella a l’Argentina
Amb plens absoluts a tots els teatres
de la gira per l’Argentina, el Barcelo-
naBalletd’ÁngelCorellaestàaconse-
guint un èxit aclaparador. Això es
converteix també en un èxit per a la
ciutatdeBarcelona,jaqueprojectala
capitalcatalanafinsalpuntmésaltde
la Dansa i de l’Art amb majúscules.

Qualitat, bellesa, intensitat, vir-
tuosisme, versatilitat, professio-
nalitat, talent, passió... són algu-
nes de les paraules que els mitjans
de comunicació de l’Argentina han
utilitzat per descriure el nou pro-
grama de la companyia. Èxit ro-
tund de públic i crítica amb una
companyia sota mínims, formada
per alguns dels fidels principals de
sempre i per alguns joves catalans
contractats per audició.

El Barcelona Ballet ens ha de re-
presentar pel reconeixement de les
autoritats catalanes, la conselleria de
Cultura, l’Ajuntament de Barcelona
i el Liceu, majoritàriament, i no per la
tossuderia d’un ballarí excepcional
enamorat de Barcelona que s’hi està
deixant la pell per tirar-lo endavant.
“Muchasgracias,Ángel,esperoquede

CARTES I MISSATGES

El futur del periodisme

Gran part dels directors de mitjans de co-
municació, dia rere dia es veuen obligats
a fer reduccions de plantilla. Mentre
molts professionals reflexionen sobre la
profunda crisi en la qual està immers el

periodisme, jo, com a estudiant i futura periodista,
tambéemplantejoelmeufuturenaquestaprofessió.

I les meves conclusions sempre són les mateixes,
i és que el periodisme mai havia sigut tan important
com ho és actualment. En una societat desconfiada
i amb poca transparència del poder, l’accés a una in-
formaciórigorosaesconverteixenelprincipalobjec-
tiu de moltes persones. La crisi ha afectat de mane-
ra dramàtica tots els sectors. No se’n salva cap. No
obstant,enelcasdelperiodismeenstrobemambuna
delespecesclausdecontroldel’exercicidelpoder.La
supervivència del periodisme contribueix indubta-
blement a la supervivència de la democràcia.

Ara més que mai, el futur del periodisme està a fer
bon periodisme, a ser transparent i oferir a la socie-
tat la confiança que no ha trobat en la classe política ni
en una gran quantitat d’institucions.

una vez por todas se den cuenta de lo
queaportasaCataluñayquetunume-
roso público local podamos seguir dis-
frutando de una danza de excepción
contigo y tu excelente grupo de artis-
tas”. Per cert, hauria estat molt opor-
tú que algun mitjà català s’hagués fet
ressò d’aquest èxit...

CAROLINA MASJUAN
VILALBA SASERRA

Incívics al tren
Viatjar en tren entre les poblacions
de Barcelona i Sabadell pot no ser bo-
na idea, especialment si és un diven-
dres o cap de setmana, i ja s’acosta la
vesprada.

Hi trobes grups de joves que es
dediquen a beure alcohol i a fumar a
l’interior dels vagons sense que els
importi si tenen nens al costat, gent
gran o altres viatgers. Aquesta situ-
ació es repeteix cada cap de setma-
na i el personal de seguretat només
hi apareix esporàdicament. Crec
que Renfe hauria de reforçar el per-
sonal de seguretat als trens i fer
complir les normes mínimes. Últi-
mament es preocupen molt de per-
seguir els que no paguen el bitllet i

crec que també s’haurien d’ocupar
dels que molesten els altres viatgers
amb conductes incíviques.

MARTA COSTA
BARCELONA

Mentides reiterades
LesingerènciesqueAngelaMerkelva
seguir fent en la gestió de Rajoy amb
motiu del pas del president espanyol
per Brussel·les van provocar que Ra-
joy fes els deures que li ordenava la
cancellera. Es va comprometre a
complir les seves exigències com a
contrapartidaalrescatfinancerquela
UE va desemborsar amb l’objectiu
que l’assumpte Bankia i tota aquella
ensopegadasocial-política-financera
tingués una sortida elegant.

Però això no va ser així: el proble-
ma persisteix per als milers d’inver-
sors de les preferents, a qui l’entitat
ha forçat a acceptar que els seus di-
ners passin a altres productes.
Aquests productes, com és sabut,
han caigut al buit i les seves accions
s’han desvaloritzat quasi fins al 0%. I
sense cap opció de recuperar els seus
estalvis de tota la vida. Encara que
l’atur hagi picat l’ullet amb les con-

TANIA SALA MANZANO
CALELLA

Modernitat i mediocritat

L’any passat va fer
cent anys del naixe-
ment del gironí Jo-
sep M. Corredor. El
calendari ens ha do-

nat l’oportunitat de tornar als seus
escrits, no solament a les seves fa-
moses Converses amb Pau Casals,
sinó també a alguns dels seus es-
plèndids articles, aplegats sota el
títol Contra la valoració de la medi-
ocritat. Certament, un intel·lectu-
al com ell havia de condemnar la
mediocritat. Però, tants anys des-
prés, no tinc cap dubte que la me-
diocritat es continua trobant cò-
moda entre nosaltres, fins i tot jus-
tificada per alguns moderns que ho
accepten pràcticament tot i que
aplaudeixen (s’aplaudeixen) sovint
i fort.

Aquesta setmana, hem tingut la
sort de poder seguir les lliçons de
Zygmunt Bauman a la Càtedra Fer-
rater Mora de la UdG. És ell qui ha
fet l’esplèndida troballa de la me-
tàfora de la modernitat líquida per
referir-se a la nostra època. Certa-
ment, és líquid tot allò que no pot
aguantar la mateixa forma gaire es-
tona, tot allò que pots fer canviar
de forma sense gaire esforç. En el
passat –un passat no gaire llunyà–,
la societat, l’escola, l’empresa, la
família, l’art o l’ètica eren sòlids, i
mostraven la seva solidesa precisa-
ment perquè canviaven poc i ho fe-
ien amb dificultat.

Ara ja no, ara la nostra vida
col·lectiva ha perdut seguretat, ha
perdut solidesa i fonaments. Allò
que millor la defineix és la seva
condició líquida, mòbil, canviant,
inestable, incerta. Que no tinguem
certeses absolutes no vol dir, però,
que hàgim de llançar-nos als bra-
ços de la mediocritat, de la grisor,

del pensament més
convencional, més
avorrit, més paralit-
zant, més estúpidament
anivellador i previsible.
El fet que la nostra no
sigui una època sòlida,
feta i acabada, més aviat
ens obliga a una actitud
absolutament contrà-
ria, ens obliga a estar
alerta, a aprendre a dis-
cernir, a buscar i rebus-
car aquells elements que ens po-
den resultar estimulants i crítics,
allò que ens desvetlli i ens mantin-
gui desperts contra l’erosió i el ro-
vell. Perquè l’època de les segure-
tats, les garanties i els dogmes no
es vol pas acomiadar sense deixar
rastre i per això confon i rovella tot
el que troba.

La incertesa de l’època que ens
ha tocat viure és senzillament fas-
cinant, però reclama coratge i luci-
desa. Però no han entès res els que

no s’havia fet mai”, el primer que
em plantejo és “Per què no?”, i
després m’ho miro i ho examino
amb calma. La innovació per la in-
novació no ofereix cap garantia de
saber construir una societat ne-
cessàriament nova. Perquè no són
simplement novetats i acudits el
que necessitem, sinó que hem
d’assajar respostes a les noves ne-
cessitats i als perills nous amb què
estem confrontats. Això demana
temps, no podem esperar soluci-
ons i salvacions automàtiques. La
vida de recerca, la vida a la intem-
pèrie, és una de les característi-
ques bàsiques de la nostra moder-
nitat. Hem d’assajar, hem de pro-
posar, participar, buscar i trobar.
I no podrem considerar cap de les
troballes com a definitiva, perquè
cadascuna obrirà noves possibili-
tats i, doncs, nous reptes i nous
riscos.

Per això s’ha d’intensificar la
lluita contra la mediocritat i la
mesquinesa. Perquè ara la medio-
critat també és líquida, també
s’escampa i s’estén arreu. En la so-
cietat sòlida, el mediocre quedava
al descobert, perquè la seva medi-
ocritat pesava molt i també era
molt evident. Ara la mediocritat
pot fer més mal, pot escanyar l’es-
forç necessari per trobar camins
i respostes. Sí, són molt mediocres
els focs d’encenalls innovadors i
guapíssims que, en nom d’una mo-
dernitat postissa, fan que tot sem-
bli nou sense que res no canviï,
perquè els vents de la incertesa, la
reflexió i la crítica no són els seus
vents. Seria una irresponsabilitat
enorme no entendre que la histò-
ria que s’ha de fer no la poden fer
els mediocres. Encara que siguem
nosaltres.

es pensen que es pot re-
instaurar la solidesa del
passat i que la liquiditat
de Bauman és un invent
passatger. ¿De debò es
pensa algú que la moral
i l’art poden ser els
d’abans? ¿Que ho poden
ser les relacions famili-
ars, les formes de pro-
ducció, les iniciatives
empresarials o la inves-
tigació científico-tècni-

ca? ¿Algú creu que la política i la
democràcia no s’han d’entendre i
de practicar d’una forma radical-
ment diferent de com s’ha fet fins
ara? Si algú pensa aquestes coses,
el planyo. Tingui l’edat que tingui,
ja no és d’aquesta època.

Amb això, però, no vull pas con-
tribuir a la moda absurda de la in-
novació per la innovació, com si
qualsevol cosa que fos diferent
d’abans ja fos, per això mateix, bo-
na. Quan em diuen “Això encara
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La vida
de recerca,
la vida a la

intempèrie,
és un tret
bàsic del

nostre
temps
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