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A
la cèlebre cançódeSabinaPongamos queha-
blo deMadrid es diu que la capital d’Espanya
és una ciutat en què “el deseo viaja en ascen-
sores”, unametàfora excel·lent per a l’actual

moment de la ciutat. Perquè, tot d’una, sembla com si
els ascensors i els desitjos madrilenys s’haguessin blo-
quejat entre pisos, mentre sona a tot arreu un concert
de timbres d’alarma. Del fracàs olímpic del 2020 ha
emergit un malson, el d’una ciutat que es reconeix en
crisi, enormement endeutada, amb els serveis socials a
la baixa, abandonada pel turisme i fins i tot desassisti-
da i bruta. Però l’ensorrament del Madrid olímpic és
només el símptoma d’una cosa més profunda, d’un
somni que sembla haver-lo conduït falsament del cel a
l’infern.
La realitat és molt diferent. Madrid continua sent

una ciutat molt potent. Sense anar més lluny, els estu-
dis d’analistes tan acreditats com el Research del
BBVA o els d’Hispalink de l’Institut L.R. Klein pre-
veuen que els anys 2014 i 2015 la Comunitat deMadrid
serà la que més creixerà a Espanya. Una vitalitat que
s’estén demanera capil·lar enmilers de petits i mitjans
emprenedors que, gairebé sense ajuts ni patronatges,
desenvolupen projectes econòmics, culturals i socials,
encara que amb escassa projecciómediàtica perquè te-
nen poc a veure amb una ciutat que, fins fa molt poc,
aspirava a convertir-se en unamacrourbs amb influèn-
cia no només sobre la Península i el sud d’Europa, sinó
també a la Llatinoamèrica de parla hispana. Un somni
que es va forjar a partir de l’auge immobiliari, de la so-
breexcitació financera i de l’ambiciós projecte de l’idio-
ma espanyol com a negoci de futur. Un projecte que la
crisi financera i econòmica, especialment la de Bankia,

ha arruïnat. Aquest és el principal problemadeMadrid
avui: redefinir un model de ciutat que va créixer com
una superestructura imposada desdels cercles d’unpo-
der que pretenia ser omnímode.
Aquella sensació de decadència i deteriorament ha

saltat a les primeres pàgines i amenaça el poder polític
de la capital i les seves expectatives electorals. Per pri-
mer cop en molts anys, des de la caiguda de l’alcalde
socialista Juan Barranco, el 1989, i el tamayazo que va
desbancar Rafael Simancas de la presidència de la Co-
munitat el 2003, en una tèrbola i encara inexplicada
fugadedos diputats socialistes, els populars temenper-
dre l’hegemonia. L’alcaldessa Ana Botella és criticada
més enllà de la seva polèmica actuació a Buenos Aires,
davant el COI. Fins i tot el president de la Comunitat,
Ignacio González, s’ha vist afectat per la crisi i per les
retallades en sanitat i en ensenyament, que han om-
plert els carrers de manifestants. Per això ha anunciat
recentment uns pressupostos expansius, amb un ac-
cent especial en els assumptes socials i les inversions, i
una baixada d’impostos que persegueix frenar la sag-
nia de vots cap a la UPyD deRosa Díez. Però el fet que
ni l’alcaldessa ni el president siguin de la línia deGèno-
va podria obrir una crisi al PP.
Aquell Madrid, enyorat per alguns, del vell profes-

sor Tierno Galván, que va assajar renunciar a una part
de la condició de capital per assumir la de ciutat, conti-
nua bullint a les entranyes deMalasaña, com enmolts
altres barris, aliè a les expectatives de tall imperial que
la crisi ha deixat arraconades. Madrid, sens dubte, re-
cuperarà el pols si assumeix que la ciutat és dels ciuta-
dans. Només així tornaran a funcionar els ascensors
dels desitjos.

ElMadriddels ascensors

P
OQUES sales concentren, com el Romea, la
història del teatre català. De fet, va ser fundat
ara fa 150 anys, amb el nomde teatre Català i
l’afany de donar a conèixer les noves obres

dramàtiques que s’escrivien a Catalunya. Rebatejada
posteriorment amb el nom de teatre Romea, en honor
de l’actor Julián Romea Yanguas, aquesta sala ha estat
escenari denombrosíssimes estrenes dels grans de l’es-
cena local. Entre ells, Frederic Soler Pitarra (que va
ser també un dels seus propietaris), Àngel Guimerà,
Santiago Rusiñol i Josep Maria de Sagarra. I si entre
els autors el Romea ha gaudit sempre de justa fama,
també n’ha tingut entre els intèrprets, ja que hi van
triomfar distingits actors i actrius de diversos registres
i èpoques, excel·lents en la tragèdia o en la comèdia,
des deMargarida Xirgu i Enric Borràs fins a Joan Ca-
pri. També grans companyies internacionals van visi-
tar fugaçment aquesta institució, de la mà del Piccolo
de Milà o del Living de Nova York... Així mateix, el
Romea va ser seu del Centre Dramàtic de la Generali-
tat, des del 1981 fins a l’obertura del Teatre Nacional
de Catalunya, i d’aquesta manera va suplir el dèficit
d’equipaments que patia la Generalitat acabada de re-
instaurar. I el 1999 la seva gestió va tornar a mans pri-
vades, quan llavors va ser nomenat director artísticCa-

lixto Bieito, que li va donar una nova empenta i va
aconseguir projecció internacional per a no poques de
les seves produccions.
Fidel al seu emplaçament al carrer Hospital, al Ra-

val de Barcelona, el Romea ha sabut mantenir la flama
teatral adaptant-se a tota hora a les circumstàncies.
Ara, sota la direcció de Julio Manrique, ho fa plantant
cara als embats de la crisi econòmica que tan nefastos
efectes ha tingut sobre l’activitat cultural en general i,
durant l’última temporada, sobre la teatral en particu-
lar. És adir, combatent les lesives retallades pressupos-
tàries i la desmesurada pujada de l’IVA amb una pro-
gramació d’ampli espectre, que aquesta temporada
combina la comèdia popular amb els clàssics univer-
sals –el març del 2014 es posarà en escena una obra
xinesa del segle XIV– i també amb rebaixes en el preu
de les entrades i una decidida política de descomptes.
Aquesta flexibilitat requerida per la conjuntura actual
i l’afany d’excel·lència que, amb els lògics alts i baixos,
ha caracteritzat la història de l’entitat són elements
que han propiciat la longevitat del Romea, una de les
institucions culturals més entranyables de Barcelona,
a la qual des d’aquí volem felicitar efusivament en el
seu 150è aniversari, alhora que li desitgem molts més
anys de vida teatral.

El teatreRomea

007contra el
Dr .Cameron

A
Skyfall, l’última pel·lícula so-
bre el personatge de James
Bond, l’agent 007 (Daniel
Craig) es refugiava al final

del film a la sevamansió deGlencoe, a
les Terres Altes, on havia nascut. Ian
Fleming, creador de l’espia de ficció
més cèlebre de la història, el va imagi-
nar escocès, així que té tot el seu sen-
tit que el primer intèrpret fos Sean
Connery, natural d’Edimburg. No dei-
xa de ser curiós que la més recent po-
lèmica entreAlex Salmond iDavidCa-
meron hagi estat sobre l’espionatge.
Si els escocesos voten l’any que ve a
favor de la independència, Bond hau-
ria d’abandonar el MI6, cosa que no
va preveure Fleming, per engrossir la
unitat d’intel·ligència que contempla
crear el primerministre d’Escòcia. Es-
clar que també podria acollir-se a la
nacionalitat britànica, encara que lla-
vors la sevamansió delsHighlands po-
dria ser víctima de l’oprovi per sem-
blant acte de traïció.
La Gran Bretanya va acceptar que

Escòcia pogués decidir sobre el seu
destí, però a canvi ha desenvolupat
una triple estratègia que passa permi-
llorar l’autonomia d’aquest territori,
posar en relleu els avantatges de conti-
nuar junts i advertir dels riscos de
marxar. Al capítol de pors que Came-
ron ha posat sobre la taula en cas de
separació figura la desprotecció que

Escòcia tindria sense les 200 ambaixa-
des i sense els 14.000 diplomàtics bri-
tànics, però sobretot sense la cobertu-
ra de l’MI5 (seguretat interior) i l’MI6
(intel·ligència exterior). Es tracta de
dos serveis de gran prestigi, establerts
fa 105 anys, que van assolir celebritat
en la I i II GuerraMundial, i durant la
Guerra Freda.
La persona que ha advertit que una

Escòcia independent no gaudiria
d’aquesta protecció ha estat la secretà-
ria d’Interior britànica Theresa May,
qui no s’ha contingut a l’hora de dir
que, si els escocesos se’n van, “esta-
rien més exposats als riscos i a les
amenaces de seguretat nacional.” I es
va referir a dos casos concrets en què
l’MI6 ha protegit els escocesos: l’atac
del terrorisme islàmic contra l’ae-
roport de Glasgow el 2007 o el segrest
de treballadors escocesos a la refi-
neria algeriana d’In Amenas el gener
del 2013. Els britànics són gent subtil,
així que vanmatisar l’avís assenyalant
que, en cas d’independència, hi hau-
ria cert grau de cooperació, però es
perdria l’accés directe a les capacitats
de la intel·ligència. Tanmateix, el Reg-
ne Unit no estaria en disposició de
protegir els interessos escocesos, da-
vant la impossibilitat de compartir les
agències de seguretat per raons d’es-
tricte sobirania.
Salmond ha tranquil·litzat els seus

en afirmar que famesos que està disse-
nyant el seu propi servei d’intel·ligèn-
cia. També podia haver-li contestat a
la secretària May el que Bond diu a
una de les dames del Dr.No: “Qui esti-
ma el perill, morirà en ell”. I ella res-
pon: “Ara a què ve això?”. “Doncs que
si va amb els cabells mullats agafarà
una pulmonia”.c

Bond és escocès, així
que no és estrany que
Salmond pensi a crear el
seu servei d’intel·ligència
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