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IGNOT

A ra tothom parla d’indústries
culturals però hi va haver un
temps que aquesta expressió
no es feia servir i les coses eren

i es feien d’una altramanera. A les acaba-
lles del franquisme, podien passar fets
extraordinaris enmig d’una pila d’incer-
teses, esperances i pors. Podia néixer,
per exemple, una companyia de teatre de
titelles de lamà de gentmolt jove. Així va
ser com va sorgir L’Estaquirot, una de les
moltes aventures culturals que van ser-
vir per obrir les finestres d’un
país que necessitava aire fresc.
Davant d’un panorama farcit de
notícies polítiques i econòmiques
dolentes, un 40è aniversari feliç
és un esdeveniment que mereix
un comentari. Per evitar el pessi-
misme i per recordar que també
hi ha bona gent que ens fa la vida
més habitable.
“L’any 1973 –escriuen elsmem-

bres de L’Estaquirot en un llibret
commemoratiu editat per a l’oca-
sió– teníem 17 anys, una edat fan-
tàstica per fer activitats, per sor-
tir, per veure coses, per fer teatre,
per experimentar... Arran del pri-
mer festival de titelles de Barcelo-
na i potser per casualitat, vamdes-
cobrir un nou art, amb moltes
més possibilitats de les que pensà-
vem. Era a finals de la dictadura,
teníem moltes ganes d’expressar-
nos i d’explicar coses en la nostra
llengua, que ens havia estat veta-
da fins i tot a l’escola. Va ser així
que començàremapreparar un es-
pectacle; vam escriure uns contes
i unes cançons i vam construir
uns titelles i uns cap-grossos molt
rudimentaris. L’acceptació del pú-
blic ens va encoratjar a seguir; ens
contractaven per actuar en places
i carrers i també en teatres. Sense
gairebé adonar-nos-en, es va
convertir en la nostra feina...”. Vet-ho
aquí,molt resumida, l’arrancada artística
d’uns joves de Vilanova i la Geltrú que,
abans que arribés la democràcia, i molt
abans de les subvencions (que ara han
desaparegut) i dels gestors culturals (que
tant manen i dicten), i molt abans també
del desencís, la postmodernitat i les xar-
xes socials, van sortir a menjar-se el món
i a construir una petita utopia realitzable
des dels patis de les escoles i les festes
majors, allí on la llibertat es començava a
filtrar, a poc a poc.
Les fotografies d’ahir ens mostren uns

titellaires amb aspecte de hippies deCali-
fòrnia anant amunt i avall en una petita
furgoneta. Una nova cultura apareixia
mitjançant el teatre, la música, les festes
populars, la literatura... Bullien les asso-
ciacions de veïns i creixia el moviment
de renovació pedagògica mentre els par-
tits es preparaven per al futur. Arribaven
idees i actituds de fora, una nova manera
d’entendre la vida que posava en crisi
allò que pensaven els adults, enxampats
entre les inèrcies d’una estrenada socie-

tat de consum i les hipocresies d’un rè-
gim basat en l’amenaça i el bastó. El nord
enllà era més ençà, i cada cop resultava
més difícil per als censors aturar la biolo-
gia. Oriol Pi de Cabanyes escrivia Oferiu
flors als rebels que fracassaren mentre el
futur ministre Josep Piqué, llavors estu-
diant universitari, militava al PSUC. Els
cabells es portaven llargs i es fumava
dins les aules.
En aquest magma de canvi històric,

apareix la creativitat de L’Estaquirot,
artistes que, amb el temps, acaben con-
vertits en petits empresaris però comen-

cen passant la gorra entre el públic. Cada
generació vol inventar el món, però
abans deVerkami i del crowdfunding tam-
bé hi havia bojos apassionats que es
llançaven a la piscina amb l’ajut només
de parents i amics. Abans que la paraula
emprenedor fos un tòpic, hi havia qui em-
prenia perquè volia fer reals els seus som-
nis. L’exemple de L’Estaquirot –com el
d’altres grups que broten a primers dels
setanta– és una lliçó per als temps que
corren, precaris. Convençuts que podien

fer coses noves, aquells titellaires,
músics, pintors, poetes i actors
van contribuir a canviar la feso-
mia de la nostra societat. Igual
–no menys– que els nostres po-
lítics, que sortien de la clandesti-
nitat. La recuperació de la de-
mocràcia no va ser només una
transició d’un sistema a un altre,
va ser una transformació d’acti-
tuds i de referents. Potser, en can-
vi, no va ser un relleu de valors
tan profund com ens pensàvem, a
la vista de segons quins desperfec-
tes actuals.
Avui, la companyia L’Estaqui-

rot són l’Olga Jiménez, l’Albert Al-
bà (conegut per tothom com Ber-
tu) i la Núria Benedicto. Durant
quatre dècades, a més d’aquests
tres incansables, molts d’altres
amics han aportat el seu talent i el
seu esforç a aquesta aventura.
Quan van començar a dedicar-se
a la faràndula, els van obligar a
apuntar-se al Sindicato Nacional
del Espectáculo. Ha plogut molt
des de llavors, però se’ls veu fres-
cos i amb ganes, sense que l’ofici
adquirit hagimatat el cuc de la cu-
riositat. Després de més de 8.700
funcions,mantenen intacta la il·lu-
sió de crear nous espectacles, bus-
cant el risc de la investigació i la
connexió amb el públic. Si hagués

de dir només un atribut positiu de la seva
feina, esmentaria el respecte a la intel·li-
gència de petits i grans amb què prepa-
ren i executen les seves obres. El respec-
te de qui sap que la cultura acompleix la
seva missió quan aconsegueix fer ciuta-
dans més lliures.
És gràcies a la continuïtat d’una feina

cultural sorgida contra un món que s’en-
fonsava que avui tenim una societat
menys idiota, malgrat algunes decep-
cions. Tinguem-ho clar.c
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Madridésel ‘Titanic’

É s interessant repassar el que
passava a Europa fa ara
cent anys quan el progrés,
les ciències i les infraestruc-

tures estaven canviant la manera de
viure de molts europeus. El ferrocar-
ril començava a solcar pels estats i els
imperis que portaven passatgers des
de Lisboa a Vladivostok. Josep Maria
de Sagarra explica l’experiència en les
seves inoblidables Memòries. Era un
segle d’il·lusions.
En pocs mesos tot es va ensorrar.

Va arribar la GranGuerra i la destruc-
ció que va marcar la història europea
durant dues generacions. Alemanya
va perdre la guerra i l’imperi. També
va caure l’imperi dels tsars i va arribar
la revolució d’Octubre del 1917. Aus-
trohongria desapareixia com a con-
cepte i l’imperi otomà es va quedar
amb la Turquia d’Atatürk, laica i occi-
dentalitzada,mentre la resta de les se-
ves vastes possessions es repartien en
els protectorats que quedaren en
mans de francesos i britànics.
Alemanya va ser la gran perdedora

i la que va haver de pagar el preu de la
derrota. LaRepública deWeimar, nas-
cuda poc després de l’armistici, va

quedar asfixiada pels deutes exage-
rats que constaven al tractat deVersa-
lles. En comptes de ser una guerra des-
tinada a acabar amb totes les guerres
es va convertir en la llavor de la se-
güent conflagració mundial.
En aquells dies previs al gran cata-

clisme del 1914 un economista brità-
nic, John Maynard Keynes, afirmava
que el liberalisme econòmic de tall
clàssic necessitava adequar-se a les
circumstàncies econòmiques i socials
del nou segle. Va ser Keynes qui des-
prés de les humiliants condicions po-
sades a Alemanya va sostenir que es
reduïssin les reparacions alemanyes a
una xifra raonable perquè no quedés
asfixiada per un deute insuportable.
El deute d’Alemanya va ser exigit

per França fins a l’últim franc ormen-
tre que des d’Anglaterra s’advocava
per una via més assequible i a molt
llarg termini. Les divisions entre els
vencedors van facilitar el naixement
del populisme que va portar Hitler al
poder el 1933 i que va eliminar al cap
de poc temps tota discrepància i tots
els partits polítics.
La por de França i la cobdícia del

sistema capitalista van desembocar
en la crisi del 1929. Demano disculpes
per invocar Keynes, que representa el
contrari del sistema financer que ens
ha portat a la situació d’asfíxia deguda
a l’austeritat que és el lema general a
tot Europa. Les finances manen sobre
la política. Els temps i circumstàncies
són diferents però Keynes va advocar
per l’abandonament de l’ortodòxia li-
beral que havia guiat el capitalisme
del segle XIX i va proposar un prota-
gonismemés gran de l’Estat en la vida
econòmica. F.D. Roosevelt li va fer cas
als Estats Units i Europa va recollir-
ne els postulats, tant els socialdemò-
crates com els democristians, fins fa
uns anys. Algú haurà de posar ordre i
racionalitat a l’actual desconcert eco-
nòmic i polític.c
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A cabo de passar quinze dies a
Barcelona i torno a Madrid, on
visc fa més de vint anys, amb
lesmans al cap. En dues setma-

nes, m’he trobat amb moltes persones:
familiars, amigues i amics, relacions pro-
fessionals.. amb les que acostumo a par-
lar de diferents coses: de llibres, de ne-
bots, d’articles, de testaments… Aquesta
vegada, tanmateix, amb tothom he aca-
bat parlant del mateix. La tendència va
començar fa ja mesos –ho vaig notar
quan vaig venir perNadal–, però va verti-
ginosament a més. Tots –la gent i també
la ràdio, la premsa, la televisió– en par-
len; sigui amb esperança o amb por, ape-
saradament, amb alegria, amb angoixa,
amb exaltació visionària, amb irritació,
amb revengisme... parlen tothora del te-
ma: el tema per antonomàsia, el gran te-

ma, elmonotema. Perquè són, som, cons-
cients, que ens juguem el futur: polític,
econòmic, professional, personal (quan-
tes amistats, quantes famílies, es trenca-
ran, si no s’han trencat ja?), i potser fins
la vida. Potser no ens ha demostrat Iugos-
làvia que l’impensable pot passar? (i la
magnífica novel·la de Clara Usón, La hija
del Este, ens mostra, pas a pas, com).
Al cap i a la fi això, torno a Madrid i

què em trobo? Les meves amigues i
amics i relacions professionals parlant
d’allò de sempre. De llibres, de salut, de
cursos, de parelles... I el tema? El gran
tema, el tema per antonomàsia, el mono-
tema?... Com? Què? Ah, sí... això...! Bah,
ja se’ls passarà. Total, només volen més
diners. Bé, sí, el bèstia deWert... la caver-
na... la paràlisi de Rajoy... però no n’hi ha
per a tant. Passa’m la sal. On dius que

aneu de vacances?... I una se sent com si
estigués sortint, suosa, bruta de sutge,
del quart de calderes del Titanic, on
entre crits i fum ha estat intentant evitar
el naufragi, i els passatgers que sacseja
perquè es despertin i saltin als bots no
s’ho creuen, pensen que és un simulacre,
volen continuar dormint.
De vegades penso que el dia en què

entre tots paguem els plats trencats,
alguns –d’un bàndol i de l’altre– no es
podran queixar, perquè bé devien saber
el que passa quan es llança gasolina al
foc, però d’altres tampoc no es podran
queixar, perquè mira que cal ser irres-
ponsable o prepotent per estar, com
continuen estant malgrat totes les alar-
mes, en la inòpia.c
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El sistema sobreviurà
si se sotmet a correccions
com les que va sostenir
l’economista britànic
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