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C
ENT anys després que els europeus s’em-
branquessin en una guerra que va costar 18
milions de vides, la Unió Europea nascuda
fa més demig segle d’un pacte de confiança

entre estats secularment enfrontats inicia un camí que
hauria de ser de no-retorn: la participació ciutadana
en l’elecció dels seus dirigents comunitaris. Aquest és
el sentit de la nominació del luxemburguès Jean-Clau-
de Juncker com a president de la Comissió Europea
després de la seva victòria en les eleccions del 25 de
maig passat, nomenament que serà ratificat el proper
16 de juliol pel Parlament Europeu, un altre dels gua-
nyadors, de moment. I és que són moltes i poderoses
les reticències per aprofundir en la participació i Junc-
ker no té al davant un camí de roses.
Encara que políticament i mediàticament hagi estat

el primer ministre britànic, David Cameron, el perde-
dor d’aquesta partida europea, l’inquilí de Downing
Street no és l’únic que ha sortit escaldat de la nomina-
ció de Juncker. La cancellera Angela Merkel també
s’ha vist perjudicadaper aquest envit, encara que aúlti-
ma hora fes unes quantes passes enrere. La totpodero-
sa líder europea no té bones relacions amb Juncker, a
qui no perdona que en la crisi de l’euro el llavors pri-
merministre luxemburguès s’enfrontés a les seves fèr-
ries polítiques d’austeritat. I a més d’aquest perfil més
procliu a la flexibilització de la política econòmica, el
nou president de la Comissió hi suma unes convicci-
ons federalistes per reforçar la Unió que xoquen amb
els interessos alemanys.
Caldrà veure comcobrenCameron iMerkel la factu-

ra en la resta de càrrecs que han de formar el govern
europeu deBrussel·les. AMerkel i a laUnió no els inte-

ressa engrandir l’esquerda britànica i l’elecció del futur
president del Consell de la UE, així com les de l’alt re-
presentant de la diplomàcia europea i del president de
l’Eurogrup –càrrec al qual opta el ministre espanyol
Luis de Guindos–, entre d’altres, assenyalaran el camí
del futur. Com també la designació del president del
Banc Central Europeu, una peça clau. Juncker, que la
premsa britànica deixa com un drap brut, és un polític
de llarg recorregut i el seuhistorial inclou l’activa parti-
cipació que va tenir en la creació de l’euro i en la redac-
ció de tractat de Maastricht, dos eixos de la construc-
ció europea. El nou president comptarà amb el suport
del Parlament per tirar endavant les seves polítiques, i
la batalla es presenta, per tant, molt interessant.
Amésdel repte de la consolidació institucional euro-

pea, a Jean-Claude Juncker l’esperenaltres reptes tam-
bé crucials. El més important és la sortida de la crisi:
reforçar la incipient recuperació i promoure la lluita
contra l’atur, cosa que significa arbitrar polítiques de
creixement queprovoquenmolt de recel als països cre-
ditors del nord. Un altre repte que té al davant és arti-
cular les polítiques sobre la immigració del nord de
l’Àfrica, amb el seu rosari de tragèdies a la Mediterrà-
nia. També hi ha la qüestió d’Ucraïna i les relacions
ambRússia; com fer costat aKíev sense provocarMos-
cou i la seva amenaça sobre el subministrament de gas
donarà la mesura de les seves possibilitats. D’altra
banda, Juncker també haurà de gestionar la qüestió
territorial d’Escòcia i de Catalunya.
És a dir, un calendari molt atapeït en què els euro-

peus es juguen un futur millor pel que fa a la situació
econòmica, però també un futur més democràtic i
participatiu.

L’EuropadeJuncker

A
Barcelona, un estiu sense el Festival Grec
resultaria tan gris com un estiu sense sol.
Tot i això, la programació anunciada per a
aquest any no només aspira a reeditar els

èxits de temporades passades, sinóque arriba ambvui-
tanta propostes, distribuïdes al llarg de tot el juliol, que
inclouenpràcticament totes les arts escèniques: teatre,
dansa, música, cabaret i circ, i que prometen grans
vetllades. Internacionalitzat, com també en altres
anys, gràcies a la presència de companyies i intèrprets
de diversos països, però també molt atent a les pro-
duccions locals, el Grec 2014 ofereix espectacles per
a tots els gustos i s’obre a altres escenaris, a més del ja
clàssic amfiteatre que ens va deixar l’Exposició Inter-
nacional del 1929 i que avui continua sent un dels
espais artístics més suggestius per gaudir de les nits
estiuenques de la ciutat.
En uns temps en què les arts escèniques viuen acla-

parades per la forçada austeritat que els imposa una
fiscalitat desmesurada, el Grec treballa amb el mateix
pressupost que l’any passat –3 milions d’euros–, sense
per això privar-se d’aspirar a lamillor qualitat possible
amb una rica i variada programació, tan completa que
interpel·la tots els barcelonins i també no pocs visi-
tants dels que omplen la ciutat durant l’estiu. Però és

que, a més, la seva difusió, per a coneixement del
públic internacional, s’ha realitzat ambun ampli i efec-
tiu ús de les modernes tecnologies de comunicació,
com es pot comprovar recorrent als recursos que
ofereix internet, la qual cosa, per cert, està molt
d’acord amb el camí cap a la ciutat intel·ligent que
Barcelona ha emprès.
No menys interessant resulta constatar que la

programació del Grec 2014 acull espectacles que, més
enllà de les seves propostes artístiques i creatives,
mostren un profund compromís amb les circums-
tàncies i problemes en què es troba la nostra societat,
un compromís que transcendeix les fronteres, al final
sempremassa estretes, delmer esteticisme.Desde l’es-
mentada inauguració a càrrec de La Fura, fins a l’Ubu
Roi, un clàssic de la crítica al poder amb posada en
escena de la prestigiosa companyia Check by Jowl, o
Tauberbach, per la companyia de dansa Les Ballets C
de la B, per citar només alguns dels espectacles
programats, el Grec 2014 ens farà pensar, ens farà
gaudir i finalment ens recordarà, amb el també pre-
sent Bobby McFerrin, que en temps com els que cor-
ren i amb festivals com aquest és procedent compartir
l’esperit d’aquella composició de McFerrin que ens
diu Don’t worry be happy.

UnGrecqueentusiasma

Abans la foguera
que sopars deduro

E
s fa de dia i rebo el correu
electrònic d’un lector enfa-
dat perquè a la columna
d’ahir vaig escriure que “el

franquisme prohibia als catalans sor-
tir de nit”. El remitent hi està en desa-
cord i dedueixo que s’ho passava de
primera, pel que fa a les nits, durant el
franquisme, i bé que va fer. Jo prete-
nia, sense èxit, ironitzar sobre una al-
tra de les grans falsedats dels últims
temps: Catalunya va ser aliena al fran-
quisme, no va contribuir gens al seu
èxit i consolidació i va ser-nemés víc-
tima que ningú, la gran víctima entre
les víctimes.
No fotem!
Hi ha dues coses dures en aquest

ofici: espifiar una ironia –error espe-
cialment frustrant–, i jugar-s’hi la pell
per buscar la veritat a risc que el lec-
tor cregui que està llegint un panegí-
ric de la dictadura que va fracturar la
meva Espanya. I és precisament la
por que torni el pensament únic, una
cosa tan poc barcelonina, la que em
porta a sortir de la barrera sense que
el públic m’ho demani i agenollar-me
davant la porta del toril en espera del
toro negre.
El franquisme va ser espantós però,

insisteixo, no es va eternitzar aliè a un
sector important de la població espa-
nyola, incloent-hi la població catala-
na, des d’empresaris, metges i arqui-
tectes fins a gent modesta que, de bo-

na fe, s’identificava amb un règim que
ara més que mai pretenen “dissociar”
tant sí com no de la nova Catalunya.
Suposo que és una veritat incòmoda
que ara toca dinamitar. Visca el que és
nou! És la part dolenta de les pàtries:
tot per la pàtria. Ja ens entenem.
Esclar que el franquisme no prohi-

bia als catalans sortir de nit! Nimoltes
altres coses. Especialment als cata-
lans amb dinerets, uns quants. “Qui-
nes gresques!”, sentia dir al meu pare.
Ell em va matricular als anys seixanta
a l’Escola Laietania, on totes les clas-
ses –tret de les de Formación del Espí-
ritu Nacional del senyor Gil, un
d’Almeria simpàtic i conscient del pa-
perot que feia– es feien en català. El
mateix centre on la setmana que van
executar Puig Antich un professor va
llegir a classe el comunicat del Col·legi
d’Advocats de Barcelona que no era
precisament una oda al Caudillo.
Recordo professors de teatre com
Boadella, Josep A. Codina i Arnau Vi-
lardebó... Una escola que em va rega-
lar el català i l’anhel per la veritat, que,
llavors, estava a matar amb el règim.
Avui, 30 de juny del 2014, continuo

guardant fidelitat a aquella pedagogia
i n’estic fins al capdamunt de sentir,
llegir i escoltar que el franquisme va
néixer contra Catalunya i al marge de
Catalunya i va putejar més aquí que,
per exemple, a Sama de Langreo o a
Linares.
Són disquisicions generacionals

que a un lector jove no li importen gai-
re. Allò va ser el que va ser, però em
consta que els catalans podien sortir
tranquil·lament de nit. Abans la fogue-
ra –i no la de Sant Joan– que sopars
de duro.c

Esclar que el franquisme
no prohibia als catalans
sortir de nit!, ni moltes
altres coses...
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