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Veuo sortida

M
entre Richard Florida, el
gran guru de la “nova eco-
nomia urbana”, recorre el
mónanunciant la bona no-

va de la reproductibilitat del model de
Silicon Valley i analitzant les condi-
cions que fan d’algunes ciutats o regi-
ons idònies pel conreu de silicònies amb
una economia basada en el coneixe-
ment, hi ha qui predica les bondats de
la secessió de la vall del Silici original
respecte dels EUA. Com Balaji Sriniva-
san, per exemple, que va pronunciar fa
unparell demesos una conferència titu-
lada Silicon Valley’s ultimate exit (La
sortida definitiva de Silicon Valley).
L’any 1930, Nicolau iMarià Rubió i Tu-
durí van escriure un llibre, Estat Espa-
nyol Societat Anònima, en què convida-
ven a pensar Espanya com una societat
mercantil en què els catalans tenien un
important paquet d’accions. Srinivasan,
cofundador d’una empresa dedicada a
la investigació genètica i professor de la
Universitat de Stanford, també va co-
mençar la xerrada convidant a pensar
els EUA com una gran empresa. Però
mentre que els germans Rubió i Tudurí
sostenien que aleshores, tot i que els
sentiments impulsaven a trencar la rela-
ció amb la Societat Anònima Espanyo-
la, els interessosmaterials aconsellaven
mantenir-se en el negoci, Srinivasan,
posant en joc la cèlebre distinció entre
veu i sortida popularitzada per Albert
O. Hirschman, proposava a Silicon Va-
lley seguir l’exemple de Sergey Brin i
Larry Page, els fundadors de Google,
que, veient que Microsoft no es podia
canviar des de dins, van optar per crear
la seva pròpia empresa.
Fa uns anys, l’actor Chuck Norris va

manifestar el desig de presidir una Re-
pública Texana independent. No és pro-
bable que Srinivasan tingui un somni
semblant ni que pensi en la necessitat

de convocar immediatament una consul-
ta o de declarar de manera unilateral la
independència. Sembla que l’objectiu
de la conferència era més aviat cons-
truir amb paraules la idea d’una futuris-
ta però propera societat del coneixe-
ment que funcionaria al marge de la bu-
rocràcia i de la ineficiència que se sol
atribuir a aquells governs que pretenen
governar reservant simés no algunes po-
lítiques de benestar per a l’Estat. El pro-
pòsit no seria tant una hipotètica ruptu-
ra territorial com afavorir la substitució
definitiva, en les ments i en els despat-
xos, de l’actual model polític per un al-
tre definit per l’hegemonia del model
economicopolític que ofereix SiliconVa-
lley. Des de fa uns anys, als EUAprolife-
ren les ficcions literàries, com la no-
vel·la The Trashumanist Wager, de Zol-
tan Istvan, o propostes parautòpiques,
com les ciutats Estat flotants indepen-
dents de Peter Thiel, que apunten en
aquesta direcció i són vistes amb com-
plaença des del Tea Party. Cal suposar
que aquells que somien en una Silicònia
catalana independent i que parlen d’una
utòpica nació start up que creixeria ri-
ca, plena i sense parar a l’ombra d’unEs-
tat business friendly també deuen llegir,
en el cas que siguin donats a llegir,
aquesta curiosa mena de literatura.

Unde cadaquatre concursants
del FrancescViñas de cant és coreà

Gunter Grass en una entrevista amb aquest diari a casa seva l’any 2009

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Era una tendència a l’alça. Corea apor-
tava més cantants que cap altre país al
Concurs Internacional Francesc Vi-
ñas. L’any passat, en ocasió del 50è ani-
versari del certamen, la proporció es
va disparar, i aquest any es consolida:
els 120 aspirants del país asiàtic –lama-
joria anomenats Kim i Lee– suposen
una quarta part dels 476 cantants que,
procedents de 56 països, participen en
aquesta 51a edició. El coreans quintu-
pliquen els espanyols.

Les sopranos continuen sent majoria
(210), seguides dels tenors (91) i barítons
(84), que aquest cop abunden més que
les mezzo (50). Després de les proves
preliminars celebrades a París, Nova
York, San Francisco, Madrid, Milà, Lon-
dres i Hamburg –i atenció, perquè abans

que acabi l’any hi haurà una preliminar a
Pequín–, un total de cent aspirants han
optat a les eliminatòries al Conservatori
Superior de Barcelona, i ahir va quedar
en 50 la llista de finalistes.
“És aviat per jutjar, però els can-

tants que es presenten van millorant,
si bé no hi ha prou teatres per donar-
los sortida”, va lamentar el tenor Sieg-
fried Jerusalem, un dels membres del
jurat. La soprano italianaGabrielaTuc-
ci, també entre el jurat, va destacar del

Viñas que doni a aquests joves una
oportunitat en forma de borsa d’estu-
dis. La directora artística de la Royal
Opera de Stockholm, Birgitta Sven-
dén, va alertar, al seu torn, sobre el tan-
cament de teatres a tot Europa a causa
de la crisi i que difícil que serà per a
aquells futurs cantants desenvolupar-
se sense pressa en els cada copmés re-
duïts ensembles de les cases d’òpera.
“És important veure quina educació

s’està donant, perquè cantar no consis-
teix només a tenir una veu i una tècni-
ca, sinó a ser capaç d’expressar”, va afe-
gir Svendén, una idea que va secundar
Joan Pons, un altre membre del jurat:
“Sorprèn la qualitat vocal d’alguns par-
ticipants però falta que entenguin bé
el que canten per ser convincents”.
Divendres tindrà lloc al Liceu

(15.00 h) la prova final; l’endemà,
Jerusalem pronunciarà una conferèn-

GünterGrassdiuadéua la
novel·la: “Janotinc temps”
Després d’unamalaltia i amb 86 anys pinta i compon poesia

RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

L’escriptor alemanyGünter Grass diu
que, probablement, no escriurà més
novel·les. No és l’anunci, formal i ro-
tund, d’un adéu a la literatura, el que
formula aquest patriarca i premi No-
bel alemany de Literatura als 86 anys.
Es tracta d’un comentari deixat

anar en una entrevista perio-
dística i que sembla que es li-
mita només a constatar un fet
biològic, perquè reconeix que,
tot just després d’haver sortit
d’una malaltia, ja li queda poc
temps de navegació.
“Tinc 86 anys i no crec que

aconsegueixi escriure una al-
tra novel·la”, diu el reporter
del Passauer Neue Presse a
casa seva, a Behlendorf, a
prop de Lübeck. Explica que
la documentació per a una no-
vel·la li comporta cinc o sis
anys de feina i que la salut ja
no li permet fer plans tan a
llarg termini. Ara bé, pel que
fa a la creació artística, la cosa
continua, diu: dibuixos, aqua-
rel·les, poemes...
“A partir dels dibuixos i

aquarel·les han sortit els pri-
mers textos”, explica. “Treba-
llo en això i caldrà veure què
en surt”, diu.
Malcarat i rondinaire,

Grass sempre s’ha queixat d’estarmal-
tractat al seu país. Pròxima una social-
democràcia molt poc rebel –subscriu
amb matisos les reformes neoliberals
del govern Schröder, un dels mites de
l’eurocrisi actual– l’escriptor ha prac-
ticat la crítica social al llarg de tota la
seva obra i en les preses de posició,
cosa que en determinats moments li
ha valgut vives campanyes.
El 2006 va esmentar en un llibre au-

tobiogràfic el seu pas fugaç, comame-
nor d’edat, al final de la guerra i en
companyia de gairebé un milió de jo-
ves alemanys, per les Waffen-SS. El
detall no s’havia publicat, però en l’en-
torn de l’escriptor se sabia des dels

anys seixanta i Grass no n’havia fet un
secret, però va produir gran escàndol.
Fa dos anys va publicar un poema cri-
ticant l’existència d’un arsenal nu-
clear a Israel, un dels factors que enve-
rinen el clima a l’Orient Mitjà, així
com el col·laboracionisme alemany
subministrant a aquest país subma-
rins capaços de portar armes nu-
clears. Llavors la premsa alemanya,

ambiguament prosionista per correc-
ció política, se li va tirar a sobre, i
l’afer li va valer el privilegi de ser de-
clarat “persona non grata” a Israel.
En aquest context molestes críti-

ques constants, Grass es queixa que
els escriptors alemanys d’avui, els
joves, es mullin poc. “L’escriptor és

testimoni de la seva època i ciutadà
del seu país”, subratlla. En el progra-
ma de l’actual Govern de coalició diu
que no hi veu “cap de les reformes
que farien falta”. Però el principal fo-
cus de la crítica l’adreça contra l’espio-
natge massiu i orwel·lià de l’agència
de seguretat nacional dels Estats
Units, l’NSA, i les complicitats que tro-
ba a Europa.

El desembre passat Grass va ser un
dels 560 escriptors de 83 països que
van firmar un manifest contra la “vi-
gilància de masses”. La declaració,
que demanava una llei internacional
de drets digitals que garanteixi els
drets civils a la xarxa, va ser publi-
cada gratuïtament en trenta grans dia-
ris del món, però ni en un de sol dels
Estats Units.
L’escriptor alemany d’origen búl-

gar Ilja Trojanow, promotor d’aquell
manifest, va veure com li prohibien
entrar als Estats Units al setembre.
“Aquesta vigilància és més perillosa
per a la democràcia que el terroris-
me”, diu el narrador.c
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El 1930, Nicolau i Marià
Rubió i Tudurí convidaven
a pensar Espanya com una
societat mercantil

El Gran Teatre rep
46 candidatures a la
direcció artística “d’un alt
perfil professional”

“La vigilància de l’NSA
és més perillosa per a
la democràcia que el
terrorisme”, diu Grass

Josep Maria
Ruiz Simon


