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E
NCARA ressonava el no del Congrés dels
EstatsUnits a lapretensió del presidentBa-
rackObama, aquest estiu, d’establir un con-
trol més gran de la venda d’armes quan un

tiroteig en una base militar de la Marina aWashing-
ton va provocar dilluns al matí 12 víctimes mortals
abansque la policia abatés el franctirador, AaronAle-
xis, un afroamericà de 34 anys amb antecedents. En-
cara es desconeixen elsmotius que van empènyer un
home que havia estat expulsat de la Navy per mal ús
de les armes a perpetrar elmúltiple assassinat que va
commoure la capital dels Estats Units.
Res no fa sospitar que, davant aquesta novamatan-

ça, hi hagi d’haver una altra reflexió sobre l’ús d’ar-
mes que tantes morts ocasiona cada any als Estats
Units, una paradoxa contra la qual el president Ba-
rackObama ja s’ha estavellat. La consciència sobre la
llibertat de l’individu per posseir armes de foc està
per damunt del risc de mort que comporta. És evi-
dent que ningú no té llicència per matar a l’encara
país més ric del món i que la pena demort, vigent en
molts estats, amenaça de castigar l’assassí. Però el fet
que un presumpte trastornat pugui accedir lliure-
ment a un fusell d’assalt, com el que va fer servir jun-
tament amb dues pistoles abans-d’ahir Aaron Alexis,
i segui la vida de dotze funcionaris d’un centre naval
situat al cor de la capital federal, continuarà fent pen-
sar. I la primera pregunta que es fan ara molts nord-
americans és comés possible que una persona expul-
sadade laMarina permal úsde les armespugui conti-
nuar tenint-hi accés.
L’assassí es va valer de la seva condició de treballa-

dor d’una contracta per entrar al recinte militar i dis-

parar amatar. Persones del seu entorn expliquen que
AaronAlexis, que vaparticipar en el rescat de les vícti-
mes dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 a les
Torres Bessones de Nova York, va quedar molt afec-
tat psicològicament per aquella experiència. Però
d’aquí a perpetrar una matança hi va un món. I ara
com ara ningú no s’explica quina mena de motiva-
cions devia tenir l’exmilitar per actuar de la manera
comho va fer.Mentre no s’hi limiti la venda d’armes,
als EUA continuarà havent-hi víctimes de pertorbats,
amb més o menys motivacions per matar.
Aquest és un problemamés que cal afegir alsmolts

a què s’enfronta el president Obama, que ha tingut
un inici de segon mandat certament desastrós. Co-
mençantper les qüestionsderivades de la crisi econò-
mica, que mantenen l’amenaça de col·lapsar l’Admi-
nistració per l’actitud del Partit Republicà. Proble-
mesque elTeaParty, l’alamés dretanadels conserva-
dors, continua brandant per refer-se del fracàs obtin-
gut en les primàries de fa poc més d’un any. Precisa-
ment, el president Obama havia de fer una conferèn-
cia sobre la qüestió econòmica en el cinquè aniversa-
ri de l’esclat de la crisi. I l’hora prevista era just des-
prés de lamatança deWashington.Encara que el pre-
sident va endarrerir la seva compareixença, lògica-
ment la repercussiómediàtica que la Casa Blanca es-
perava ha quedat gairebé en no res. I a sobre li han
plogut les crítiques per no haver-la suspès.
Hores baixes per a un president que també ha vist

els últims dies com els vaivens en la seva política
sobre la crisi de Síria–en acceptar finalmentuna pro-
posta russa sobre el desarmament químic de Baixar
al-Assad– li han fet perdre popularitat.

LamatançadeWashington

M
IG milió menys d’espectadors. Aquesta
ha estat la dada central del balanç de la
temporada teatral 2012-2013 a Barce-
lona, comparada amb l’anterior. De

2.647.524 espectadors de pagament el curs 2011-2012
es va passar a 2.083.445 la temporada 2012-2013, la
qual cosa suposa una caiguda del 21%. Aquest descens
encara és més greu en termes de recaptació, ja que
s’han ingressat 21 milions d’euros menys, un 33% per
sota de la temporada precedent. I tot aixòmalgrat que
es van programar 1.155 espectacles, amb un total de
12.791 funcions. És a dir, un 1%més que el curs prece-
dent. Aquestes xifres negatives resulten encara més
sorprenents perquè en anys anteriors el teatre va pre-
sentar uns balanços més sanejats i va esquivar, si fa o
no fa, els efectes de la crisi econòmica. Ara aquesta ten-
dència s’ha invertit.
El primer que convé fer en valorar aquestes xifres és

preguntar-se per les causes. Els empresaris teatrals ho
tenen clar: la pujada de l’IVA aplicat al preu de les en-
trades ha estat brutal, amb un increment del 8% al
21%, i això ha encongit el consum. No és fàcil rebatre
aquesta opinió, atès que l’augment de l’IVAa les activi-
tats culturals ha suposat un atac frontal i desmesurat a
un sector industrial que genera molta ocupació i un

apreciable nivell d’activitat. Naturalment, es podrien
considerar altres raons per explicar aquesta caiguda,
des de les atribuïbles a la pèrdua de poder adquisitiu
del públic, que són d’ordre general, fins a les relatives
als atractius de les diferents programacions, que són
particulars. Així s’infereix, almenys, del fet que el Tea-
tre Nacional de Catalunya hagi vist baixar un 28% el
nombre d’espectadors,mentre el Teatre Lliure, al con-
trari, superava marques d’anys anteriors. O el fet que
les sales de petit format, amb menys de dues-centes
butaques, hagin aconseguit un 13% més de públic i un
21% més de recaptació.
Però amés amés de les causes d’aquesta caiguda, és

pertinent analitzar la reacció del sector. I aquí les no-
tícies ja no són negatives. Perquè, en lloc de fer-se
enrere, i a fi de reanimar el consum, la temporada
2013-2014 els programadors teatrals barcelonins oferi-
ran funcions en seixanta escenaris, baixades de preus
de fins al 25% –que esperen compensar amb una re-
ducció de l’IVA– i campanyes promocionals.
Aquesta política de contenció de preus i estímul de

l’audiència té òbviament un límit, perquè el gremi tea-
tral tambéhade cobrir unsmínims. Però llançaunmis-
satge d’optimisme i coratge i constitueix un exemple
que es projecta molt més enllà de l’àmbit teatral.

Missatgedelmón teatral

Barcelona, a punt
devolar pels aires

F
a uns dies, un tuit de
Francesc Ribera, Titot, em
va dur al número 89 de Bar-
celona Metròpolis, on hi ha

un article de GuillemMartí que expli-
ca el cas de Miquel Serra i Pàmies, de
qui molts catalans no en teníem ni
idea. Va ser l’home –reusenc, funda-
dor del PSUC– que el 1939, quan els
franquistes van travessar l’Ebre i era
evident que la guerra estava ja perdu-
da, va evitar la destrucció de Barcelo-
na que havia ordenat el Komintern
des de Moscou i que els membres del
PCE i del PSUC estaven disposats a
complir. Mentre els màxims dirigents
polítics republicans se n’anaven ja
cap a França, Barcelona preparava
una defensa impossible perquè la po-
blació estava exhausta. Diu Guillem
Martí: “Es va convocar una reunió de
membres del PCE i del PSUC amb es-
pecialistes en demolició de la Brigada
Líster per executar els designis de la
Internacional Comunista i de l’URSS,
en la qual es va dissenyar el pla per
destruir Barcelona. Es disposava
d’uns quants milers de tones de trilita
i de grans quantitats demunició d’arti-
lleria, que serien suficients per volar
les principals fàbriques de la ciutat,
els punts de subministrament energè-
tic, els conductes d’abastament d’ai-

gua potable, les vies de comunicació i
els túnels del metro. Es calculava que
així es destruiria una quarta part de
Barcelona. També es van fer càlculs
sobre els centenars de morts que
aquestes explosions ocasionarien i es
va concloure que eren danys col·late-
rals acceptables. Cap dels assistents a
la reunió no va gosar qüestionar els
plans presentats pels agents del
Komintern. Veient que no serviria de
res oposar-s’hi, Serra i Pàmies va ofe-
rir-se a ser ell qui acabés d’enllestir
els detalls i qui finalment donés la fatí-
dica ordre de destruir Barcelona.
Lluny de dur a terme la tasca encoma-
nada, Serra i Pàmies va dedicar tots
els esforços a evitar que aquell mons-
truós projecte arribés a bon port. Con-
vocava reunions constantment, in-
duïa a confusions en l’hora i lloc de
trobada, facilitava contactes erronis i
creava tot tipus de dilacions”.
Finalment, Serra i Pàmies se’n va

sortir. Va esperar al 26 de gener del
1939, quan les tropes franquistes desfi-
laven ja pel passeig de Gràcia, per fu-
gir de Barcelona, segur que la ciutat ja
no volaria pels aires. Va arribar a Fran-
ça, i a Moscou, on el van empresonar,
torturar i jutjar per anticomunista,
trotskista i francmaçó, i per haver in-
complert les ordres de convertir Bar-
celona en un munt de runa. L’espai
escàs d’aquesta columna impedeix de-
tallar tota la història però, sisplau, lle-
geixin-la sencera a laweb de l’Ajunta-
ment barceloní. El qual, per cert, pot-
ser hauria de preguntar-se (tal com fa
Francesc Ribera al seu tuit) com és
que aquest home no té un carrer que
l’honori, mentre preveu batejar car-
rers amb el nom de personatges que,
l’endemà que Serra i Pàmies salvés
Barcelona de la destrucció, hi desfila-
ven amb el braç enlaire.c

“Convocava reunions
constantment, induïa
a confusions i creava
tot tipus de dilacions”
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