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F
otut dia aquell dijous,
17 d’abril. A Catalu-
nya Ràdio aconsellen
als oients quedar-se
al llit i, en el cas que

això no sigui possible, passar de
llarg davant el quiosc per no cau-
re en la temptació del masoquis-
me culer, de reviure la vergonyo-
sa derrota del Barça davant el Re-
ialMadrid. “Setmana tràgica”, lle-
gim a la portada de La Vanguar-
dia: “En vuit dies, el Barça s’aco-
miada de la Champions, gairebé
de la Lliga i ahir de la Copa del
Rei en perdre davant el Madrid”.
I aquesta foto deCristianoRonal-
do consolant Messi després del

desastre, acariciant amb la seva
mà dreta el clatell de LionelMes-
si. I la foto del gal·lès Gareth Bale
i el seu espectacular esprint, se-
guit per un voluntariós però im-
potent Bartra, que va acabar amb
un xut entre les cames del porter
Pinto que va donar la victòria al
Madrid.
Al migdia, a la terrassa de

l’Oller, el bar del passeig (Sant
Joan de Dalt) a la cantonada amb
Còrsega, no es parlava de res
més. Més que parlar, es cridava.
Tots, homes i dones, vells, joves,
nens, fins i tot gossos, cridaven i
lladraven pestes contra el seu

equip: des del president del club
a l’últim dels seus jugadors, pas-
sant per l’entrenador i el director
esportiu. No se salvava ningú.
Més que la pèrdua d’una final de
Copa, semblava la pèrdua d’una
il·lusió, “el final d’una època pro-
digiosa”. Després, els crits van
anar convertint-se en rialles, en
rialles sarcàstiques, i els parro-
quians, més que culers, sembla-
ven una altra cosa: “Barça, cabró,
saluda el campió”.
Fotut dia, dijous, 17 d’abril.

Vaig marxar de l’Oller entre em-
prenyat i avorrit, i en arribar a ca-
sa em vaig trobar amb un missat-
ge d’un vell amic hongarès que
havia vingut a passar uns dies a la
nostra ciutat amb la seva néta i
em pregava que l’acompanyés
aquella tarda a veure l’exposició
de Colita, a la Pedrera.
Elmeu amic hongarès és un ho-

me de teatre que vaig conèixer fa
un munt d’anys a Avinyó, durant
el festival. Li vaig descobrir la
Barcelona dels seixanta i els se-
tanta: la Barcelona del Bocaccio i
del Lliure de Gràcia. Tant ell
com la seva néta, una guapa
fotògrafa de 16 anys, s’ho
van passar formidable-
ment veient les fotos
de Colita: a la néta la
va impressionar el re-
trat de Carmen Ama-
ya i a ell li va encan-
tar la fotografia d’un
somrient Jaime Gil
de Biedma, envoltat
de gossos, a la casa que
Oriol Regàs tenia a la
Costa Brava. “Tots morts”,
em deia el meu amic mentre
contemplava els retrats de Mar-

celet Bergés, d’Ovidi (Montllor),
del Perich, de Manolo (Vázquez
Montalbán), delsMoix (Terenci i
Ana María), de Barral, de Mas-
pons, de Xavi Miserachs…
En sortir de l’exposició, ens en

vam anar a prendre unes copes a
la terrassa del Torres, al passeig
deGràcia, entreMallorca i Valèn-
cia (bones copes, excel·lent ser-
vei, parlen català). I el meu amic
em va dir: “Barcelona ha canviat
molt des d’aquell 1992 en el qual

vau ser una ciutat olímpica, la ciu-
tat dels Jocs, moltíssim, però de
la mateixa manera que l’exposi-
ció de Colita m’ha tornat un món
desaparegut, el món de la gauche
divine que tu em vas donar a co-
nèixer, trobo a faltar una mirada,
una càmera que retrati aquesta
nova Barcelona d’avui, aquesta
marca Barcelona turística i cos-
mopolita –encara que Barcelona
sempre va ser cosmopolita, fins i
tot durant el franquisme– de la

qual ara gaudiu i, segons tu, al-
guns patiu. En altres paraules,
trobo a faltar la mirada d’un Mi-
serachs, algú que faci amb aques-
ta nova Barcelona el que va fer
Miserachs amb la Barcelona dels
anys cinquanta i seixanta: una
Barcelona en blanc i negre,
aquell preciós àlbum que tu em
vas regalar, i que, evidentment,
avui hauria de ser en colors, ni
que fos pels aparadors de Prada i
de Chanel, i aquestes samarretes
del Barça que venen als quioscos
i aquestes banderes estelades
quepengendels balcons de la vos-
tra ciutat”. I vam acabar brindant

els tres per lamirada noble i críti-
ca, pel somriure entre dolç i bur-
leta del gran Xavi Miserachs, el
mestre, un dels mestres, que va
ser de Colita.
Després vam parlar una mica

de teatre i el meu amic em va
preguntar pel Lliure i pel Nacio-
nal, el Teatre Nacional de Cata-
lunya, que ell recordava del
temps que Flotats el dirigia,
quan aquest deia que hi havia
molt poca tradició teatral en llen-
gua catalana... ignorant Espriu,
Brossa, els nois de la generació
del premi JosepMaria de Sagar-
ra (Benet i Jornet va ser el pri-
mer que el va guanyar). De fet,
Flotats no va estrenar cap autor
català. El meu amic es va posar
lamar de content quan li vaig dir
que al Nacional representaven
Pitarra i havien inaugurat una
jove companyia d’actors i ac-
trius procedents de l’Institut del
Teatre.
De tornada a casa emvaig assa-

bentar per la tele de la mort de
Gabriel García Márquez, del Ga-
bo, elmeu amicGabo ambqui so-

lia compartir uns martinis al
bar La Tour (ja no exis-
teix), al carrer Urgell al
costat de l’avui plaça
FrancescMacià, men-
tre discutíem sobre li-
teratura.

Aquell Gabo fo-
tografiat per Colita
amb un llibre obert
sobre el cap, com un
alumne castigat. El

meu amic Gabo, al qual
fa 43 anys vaig dedicar

una de les meves rumbes al
Tele/eXprés, una rumba que
acabava així: “Però arribarà un
dia, tu bé ho saps, Gabo, en el
qual l’albí (Floquet deNeu) tren-
carà els barrots de la seva gàbia i
es perdrà per la ciutat a la re-
cerca del que és seu. I es be-
renarà els tranquils, tranquil·lís-
sims caponatesos (els veïns de
Gabo, que aleshores residia a Sar-
rià, en el número 6 del carrer
Caponata) que mai no es van es-
pantar davant la mirada equívo-
ca de l’albí, del poeta. El nostre
Lautréamont engabiat”. Descan-
si en pau.c

Llegeixo amb consternació
que el diàleg entre les flo-

ristes de la Rambla i el nostre Ajun-
tament no avança. Pel que sembla,
l’Ajuntament de Barcelona es nega
que les floristes venguin determinats
souvenirs als turistes. Sisplau, posin-
se d’acord. Van començar per deixar-
nos sense ocells i podríem acabar
sense floristes. I, sisplau, no oblidin
de comprar flors a les floristes de
la Rambla. Els que puguin.

No

Els llibreters no faran pública
la llista de llibres més venuts

en la festivitat del dia del Llibre fins
passats uns dies. Pel que sembla, la
llista no era prou fiable i fins i tot
havia incorregut en algun abús. A
les editorials els encanta dir que
els seus autors són els més venuts,
però els bons llibres no són neces-
sàriament els més venuts. Tret
d’excepcions, com Kassel no invita
a la lógica (Seix Barral), d’Enrique
Vila-Matas.

Sí

Després de la derrota
tothom, homes,
dones, joves, vells
i gossos, criticava
el Barça

Un amic hongarès
troba a faltar una
càmera que retrati,
com va fer Miserachs,
la nova Barcelona

DANI DUCH

Cristiano Ronaldo consola Leo Messi a la gespa de Mestalla després de la derrota del Barça contra el Reial Madrid a la Copa del Rei

Dijous, 17d’abril
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JOAN DE SAGARRA


