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E
LS editors i els llibreters volien que el Sant
Jordi d’aquest any, malgrat les dificultats,
fos el dia en què es deixés enrere la crisi.
Un desig, sens dubte, compartit pels cente-

nars de milers de catalans que ahir van celebrar als
carrers aquesta festivitat amb una explosió d’alegria,
color, civisme i esperança davant el futur.
El llibre i la rosa van tornar a agermanar-se en una

jornada en què Catalunya va viure feliç i va oferir,
com cada vegada en aquesta data tan assenyalada, la
millor imatge de si mateixa al món. La tradició de re-
galar-se roses i llibres, símbols de l’amor i de la cultu-
ra, constitueix una meravellosa simbiosi ciutadana
que es renova i engrandeix cada any.
La festa de Sant Jordi va transcórrer allunyada de

les polèmiques i discrepàncies polítiques, com si tots
haguessin seguit l’encertada consigna deposar dema-
nifest tot el que ens uneix, per sobre de la diversitat,
que va llançar el president de la Generalitat en la seva
declaració institucional. Això és positiu encara que
només hagi estat per un dia.
La tradició de regalar roses, comva recordar el pre-

sidentMas, és centenària, igual com la majoria de les
institucions catalanes, i fins i tot es va mantenir en la
Barcelona assetjada del 1714, encara queno va ser fins
als anys vint del segle passat que també s’hi va incor-
porar el llibre.
L’alcalde de Barcelona va qualificar la celebració

de Sant Jordi com el dia més bonic de l’any a Catalu-
nya i com una festa màgica, a la qual enguany també
s’ha afegit demanera especialLaVanguardia. La vigí-
lia de la festivitat aquest diari es va estrenar com a
amfitrió del món de la cultura i del llibre, amb la vo-

luntat d’exercir com a punt de trobada de tots els àm-
bits del sector editorial, que aBarcelona té una potèn-
cia indiscutible dins d’Europa. El gran èxit de la troba-
da, celebrada en un hotel de la ciutat dimarts a la nit,
amb una assistència de públic que va superar les sis-
centes persones, reforça la intenció deLaVanguardia
de consolidar la vetllada com un dels actes socials as-
sociats a les futures celebracions de Sant Jordi.
Al costat de les llistes dels supervendes de la jorna-

da, el gran protagonisme de la festivitat de Sant Jordi
el va tenir, sense cap dubte, la memòria de l’escriptor
colombià Gabriel García Márquez, mort a Mèxic fa
set dies i tan estimat per Barcelona, ciutat on va viure
alguns anys. Les seves obres van ser presents en
nombrosos punts de venda, encara que en quantitats
de vegades insuficients per atendre l’enorme deman-
da del públic.
La celebració de Sant Jordi, data que coincideix

amb l’aniversari de les morts de Cervantes i de
Shakespeare, ha posat de manifest un any més la
voluntat de futur que té el llibre en suport de paper,
malgrat les múltiples amenaces que l’aguaiten, com
ara la crisi econòmica, l’elevada fiscalitat a què està
sotmès, la competència del suport digital i la ferotge
pirateria quepateixen les obres a internet, que s’ha de
combatre sense treva.
El llibre en suport digital ha obert un nou i incert

escenari per al sector. Però hi ha un ampli consens
que. a mitjà i llarg termini, la complementarietat en-
tre els formats editorials tradicionals i els electrònics
acabarà imposant-se entre el públic lector, que ahir
va tornar a demostrar a Catalunya el seu amor pels
llibres, en un nou signe per a l’esperança.

Sant Jordi, una festamàgica

L
A diada de Sant Jordi va regalar al Barça
una bona notícia: la FIFA suspèn cautelar-
ment la sanció de no poder fer cap fitxatge
fins al 2015 arran del recurs plantejat pel

club català. La complexitat del cas, segons el màxim
organisme futbolístic, no garanteix que estigui resolt
abans del primer de juliol vinent, data en què s’obre
la possibilitat de noves contractacions de futbolistes,
per la qual cosa decideix atorgar la cautelar que sol·li-
cita el recurs plantejat pel Barça.
Encara que era de preveure que la FIFA prendria

aquesta decisió, la veritat és que l’anunci ha estat aco-
llit pel club, els socis i els aficionats en general amb
un gran alleujament. El primer equip necessita una
renovació a fons, comha afirmat recentment el presi-
dent Josep Maria Bartomeu, per poder emprendre
amb garanties d’èxit el futur esportiu immediat.
L’alliberament, de moment, d’una sanció que d’altra
banda sembla totalment exagerada obre les portes al
fitxatge ineludible de com a mínim dos porters, un
defensa central i altres jugadors, si el club, com sem-
bla que té entre els seus objectius, decideix despren-
dre’s d’alguns components de l’actual plantilla.
La decisió de sancionar el Barça per haver contra-

vingut lanorma sobre la contractació de jugadorsme-

nors d’edat es va prendre el mes de novembre de
l’any passat, però no es va anunciar fins quatremesos
després, cosa que va projectar ombres sobre l’actua-
ció de la FIFA i dels objectius del denunciant anò-
nim. També sembla contradictori que un club que es
fonamenta radicalment en la formació esportiva i hu-
mana de joves esportistes i en què la Masia ha estat
enaltida repetidament com un símbol i un exemple,
sigui sancionat per saltar-se una norma administrati-
va que, tan clar com la llum del dia, no afecta el fons
de l’objecte que es pretén: evitar el tràfic de menors.
Encara que aquestes qüestions les haurà d’aclarir la
vista dels recursos plantejats pel club blaugrana, la
veritat és que era raonable la sensació d’injustícia per
l’extrema duresa de la sanció.
El Barça afronta, doncs, el futur immediat amb

alleujament. Ara es tracta que la junta i els serveis
jurídics facin bé la seva feina, no només esportiva-
ment, sinó també administrativament. És clar que el
club, per la seva idiosincràsia, aixeca moltes enveges
i és analitzat amb lupa pels qui pretenen posar
obstacles en el seu camí. El cas del fitxatge de
Neymar i el de jugadors menors han fet ensopegar
una entitat que pretén ser exemplar. Cal prendre bo-
na nota de la lliçó.

Alleujament alBarça

‘Lo tuyo es puro
teatro’

A
la majoria de persones els
costa fingir que senten el
que no senten i, si ho inten-
ten i no se’n surten, encara

és pitjor, perquè la falsedat s’eviden-
cia ja de manera definitiva i radical.
Millor hauria estat no haver-ho pro-
vat. Fins i tot a molts actors els costa
fer-ho bé. Poques coses hi ha tan pe-
noses com veure un actor que intenta
fer-te creure que riu espontàniament
quan tu notes que aquelles rialles són
tan prefabricades com les de molts
presentadors de ràdio i televisió.
(Que depriments, els presentadors
de ràdio i televisió quan simulen que
riuen d’alguna cosa que no els fa cap
gràcia.)
Fer-se el borratxo és una de les

proves més difícils. Quants pocs ac-
tors he vist al llarg de la vida fent-ho
de manera convincent. És molt fàcil
anar per l’escenari descrivint esses o,
si és en una pel·lícula, fer cara d’em-
badocat i girar els ulls. Però simular
una borratxera, una autèntica borrat-
xera, amb tots els detalls, els dubtes,
els quequejos i les frases que no s’aca-
ben és molt complicat. (Gran Domi-
nic West en el paper del detectiu
Jimmy McNulty a The wire, per
cert!) I fer el paper de l’home que va
passat de cocaïna encara ho és més:
el neguit, els moviments del cos, la

dificultat per trobar la paraula encer-
tada tot i que la farlopa li hagi dispa-
rat la verborrea... Cal haver passat
moltes hores en antres nocturns
amb les dots d’observació esmolades
per, després, reproduir un per un els
detalls que conformen el personatge.
No he vist mai cap actor que ho bro-
di tan bé com l’humorista argentí Fa-
vio Posca, en un personatge que es
diu Angelito.
Ara diuen que Oscar Pistorius ha

rebut classes d’interpretació per fin-
gir, davant del Tribunal Superior de
Pretòria, emocions que en realitat no
sent. Es tracta del judici que se se-
gueix contra ell per, suposadament,
matar a trets la seva nòvia, Reeva Ste-
enkamp, mentre ella era al lavabo la
matinada del 14 de febrer del 2013.
Una columnista sud-africana, Jani Al-
lan, assegura que, segons fonts que
ella considera fiables, un amic de Pis-
torius, que és actor, li dóna lliçons
d’interpretació. Jani Allan s’adreça a
l’acusat en una carta oberta: “Sé de
bona tinta que estàs fent classes d’in-
terpretació per als dies que passes da-
vant del tribunal. El teu professor té
una feina impossible. Oscar, et miro
quan ets a l’estrada dels testimonis i
ploriqueges i vomites”. Realment, la
quantitat de llàgrimes i de vòmits
que hem vist expulsar a Pistorius en
aquest judici ha estat impressionant.
Molts actors parlen de la dificultat de
provocar-se les llàgrimes, de plorar
realment, des de dins, sense l’ajut de
gotes. I això del vòmit és de nota. No
hi va arribar ni O.J. Simpson quan el
van jutjar per l’assassinat de la seva
exdona, i això que, a més d’esportis-
ta, era actor i presentador de televi-
sió. Potser ha nascut una estrella i en-
cara no ens n’hem adonat.c

Quants pocs actors
he vist al llarg de la vida
plorar de manera
convincent
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