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TEXT LEGAL 
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva 

tots els drets sobre el contingut del diari 
ARA, els suplements i qualsevol producte de 
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.  
 

Difusió controlada per l’OJD

debat

EL DIARI D’AHIR
Estils: A les pàgines d’Estils d’ahir s’atri-
buïa per error la frase de la setmana a  
J. Corredor-Matheos. L’autora és Laura 
López Granell.

Santa Llúcia: les lletres menystingudes

IGNASI RODA

DRAMATURG, CANTAUTOR, DIRECTOR 
I PEDAGOG DE TEATRE,  

PRESIDENT SEGON DE L’ADB

Ara que han passat els di-
es, i per allò de “tinguem 
la festa en pau” (les fes-
tes nadalenques, esclar), 
reprenc l’escrit fet l’en-

demà de la Nit de Santa Llúcia fruit 
del meu astorament i, per què no 
dir-ho, el desencís.  

Del meu record, crec que mai ha-
via assistit a una Nit de Santa Llúcia 
fins al 22 de desembre passat. La raó 
de ser-hi era doble. Per una banda, 
la incorporació a la Festa de les Lle-
tres Catalanes d’un premi amb el 
nom del meu pare, Frederic Roda. La 
segona, el goig, com a dramaturg, que 
el teatre tornés a la Festa després de 
31 anys d’ostracisme. I, certament, 
des del 1973, any en què es va deixar 
de concedir el premi Josep M. de Sa-
garra de textos dramàtics, els drama-
turgs no teníem el nostre espai en la 
nit literària. El premi teatral d’ales-
hores el va incorporar a la Nit de San-
ta Llúcia precisament en Frederic 
Roda, quan va ser director de serveis 
d’Òmnium Cultural. Hi havia, doncs, 
prou elements de joia per anar al Li-
ceu de Barcelona, on, enguany, s’ha 
celebrat la Festa de les Lletres Cata-
lanes. Per als qui tingueu poques re-
ferències o cap d’en Frederic Roda, 
permeteu-me que en poques línies 
us faci un apunt. Va néixer a Barcelo-
na l’any 1924 i va morir l’any 2006. La 
seva vida la va diversificar en dife-
rents fronts. Com diu la Núria Escur 
en el pròleg d’una entrevista que li va 
fer el 2006, poc abans de morir: “Ro-
da ha sigut, en l’art, en la sociologia, 
fins i tot en la política, la llavor de 
molts projectes, l’ideòleg, creador, 
fundador, iniciador, assessor, pioner, 
promotor... per després apartar-se 
del camí i deixar que altres llaurin la 
resta mentre ell s’asseu a l’ombra 
d’un pi a reflexionar”. En l’àmbit de 
l’art, el meu pare va ser una peça clau 
en la regeneració de la vida teatral ca-
talana, tant des de l’Agrupació Dra-
màtica de Barcelona (ADB) com, 
després, i juntament amb l’Hermann 
Bonnín, com a subdirector de l’Insti-
tut del Teatre en la seva etapa de can-
vi profund. També va exercir de crí-
tic teatral a la revista Destino i, pos-
teriorment, a La Vanguardia, com-
partint columna amb Joan Anton 
Benach. Pel que fa a la seva etapa a 
l’ADB, el seu neguit es va centrar a es-
trenar autors contemporanis i pro-
moure dramaturgs catalans, tot bur-
xant plomes literàries que s’inicies-
sin en l’aventura dramàtica. La con-
trapartida era que l’ADB estrenaria 
els seus textos. Només cal fer una 
ullada al magnífic llibre de Jordi Co-
ca L’Agrupació Dramàtica de Barce-
lona: intent de Teatre Nacional Cata-
là, on trobareu la relació de totes les 
obres estrenades per l’ADB, entre les 
quals, i per proximitat de la celebra-
ció de l’efemèride de Salvador Es-
priu, l’estrena absoluta de les seves 

un premi de teatre se li atorgui 
aquest paper tan galdós damunt, pre-
cisament, d’un escenari teatral. Per 
als qui aneu llegint aquest article, ara 
ja coneixeu les raons del premi, tot i 
que això no és un consol.  

El segon desencís és que una fes-
ta literària es converteixi en un mí-
ting polític. ¿Com s’entén que els tres 
discursos finals fets per la presiden-
ta d’Òmnium, Muriel Casals, el con-
seller de Cultura, Ferran Mascarell, 
i l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
s’emportin una gran part d’un temps 
que crec que hauria d’estar dedicat 
als creadors literaris i els editors, que 
són els qui doten els premis? ¿Com 
pot ser, a més, que les referències 
dels seus discursos als valors de la li-
teratura catalana, fonamental per a 
la perdurabilitat d’una identitat prò-
pia, perquè és el reflex d’una llengua 
viva, quedin diluïts i passin a un se-
gon terme en benefici de les procla-
mes polítiques i identitàries? Bé és 
cert que vivim un moment potser 
transcendental, i bona prova d’això 
van ser algunes intervencions dels 
guardonats que van demostrar que 
els escriptors no estan al marge del 
temps històric que ens ha tocat viu-
re. Però, com diuen les escriptures, 
“Tot té el seu moment i sota el sol hi 
ha un temps per a cada cosa”. I el 
temps i el moment de l’altre dia eren 
per a la literatura, per a la celebració 
de la incorporació del premi teatral 
i per a la celebració de l’acte creatiu 
de l’escriptura. La Nit de Santa Llú-
cia, la Festa de les Lletres Catalanes, 
ha de ser això, una festa de les lletres 
i no pas un acte polític. La referèn-
cia política ha d’acompanyar les lle-
tres i no al revés. Com a dramaturg, 
com a escriptor, em sento orgullós de 
tenir una festa com aquesta, em sen-
to orgullós de viure en un país, una 
Nació!, on la literatura té tant de pes 
i on els literats s’impliquen en les re-
alitats que viuen. Doneu-nos, doncs, 
el goig de tenir una festa literària per 
a tots els creadors, independent-
ment que siguin guardonats o no. De-
diquem una nit a l’any a enaltir la fei-
na de l’escriptor, que de temps i mo-
ments n’hi ha per a la política que, 
ara, tot ho monopolitza.

obres Primera història d’Esther, diri-
gida per Jordi Sarsanedas, i on el pa-
re intervenia com a actor, i Antígona, 
dirigida per ell mateix.  

Per tot plegat i per la seva tossuda 
i perseverant feina en pro del teatre, 
un grup de persones hem decidit fer 
renéixer l’ADB com a associació per 
impulsar un premi de teatre amb el 
nom de Frederic Roda. Un premi que 
es dota mercès a les aportacions dels 
seus socis i col·laboradors. Vet aquí 
un paral·lelisme amb l’antiga ADB, 
que per recollir fons organitzava una 
representació teatral, precisament al 
Liceu, amb la participació de molta 
gent i la complicitat de la societat ci-
vil. A la idea s’hi han afegit Òmnium 
Cultural, que ha acollit el premi en la 
seva Festa, i l’Institut del Teatre, es-
pai escènic on el pare va esmerçar fei-
na i idees. Permeteu-me una menció 
especial per la seva dedicació al de-
partament de dansa, en conxorxa 
amb la recordada i enyorada Pastora 
Martos (Pilar Llorens).  

Però, tornant a la Nit de Santa Llú-
cia del 22 de desembre de l’any que 
hem deixat enrere, vet aquí que 
aquella doble joia amb què hi assistia 
es va convertir en doble desencís. En 
primer lloc per la brevetat del lliura-
ment del premi Frederic Roda de te-
atre, una brevetat imposada per uns 
criteris protocol·laris o de guió que 
em costa d’entendre. Sabent d’antu-
vi que la guardonada, Lluïsa Cunillé, 
no sol fer declaracions públiques, bé 
calia trobar una manera d’expressar 
i fer una menció a la raó del perquè i 
la joia de recuperar la literatura dra-
màtica. És tota una paradoxa que a 
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Crisi malaguanyada, temps perdut

Em desplaço a una fàbrica 
on la nostra empresa ha 
de fer una instal·lació. Ha-
víem de començar a les 
nou i plegar a les dotze. 

Per manca de puntualitat i incompli-
ments diversos, comencem a les dot-
ze i acabem a les tres. Temps i diners 
perduts. D’aquesta experiència, bar-
rejada amb altres impressions del dia 
a dia, en trec dues conclusions. Pri-
mera, la hispanització dels hàbits ca-
talans és un fet inqüestionable que no 
havia tingut lloc mai abans amb 
aquesta intensitat. Segona, les úni-
ques lliçons de la crisi que apliquem 
són aquelles que, des de fora, se’ns 
imposen pel mètode de l’“empassa-
te-la!”. Només puc ser pessimista. 

 
Atur. Principal problema del país. 
Catalunya té un 19% d’aturats. Cap 
altra regió europea amb el nivell eco-
nòmic nostre pateix una taxa d’atur 
similar. A diferència del nord d’Itàlia, 
l’estructura econòmica de Catalunya 
ha estat rebregada fins a esdevenir 
meridional. Els aturats són conse-
qüència d’aquesta acció.  
 
Estructura del PIB. Sortim de la 
crisi sense un nou ofici per al país. 
Hi ha reactivació, i ja es pensa en el 
sector de la construcció i s’encimbe-
lla el turisme com a salvador. Go-
verns indolents han deixat que el 
tortell del PIB català adoptés, gràci-
es als cacics locals, una distribució 
nociva. Que s’allunyés de la tradició 
industrial per aproximar-se a les 
economies gandules i de baixa pro-
fessionalitat. La crisi no ha fet min-
var aquesta vocació. 

Endeutament. Una ca-
racterística específica de 
la crisi espanyola és l’en-
deutament privat –va ar-
ribar a equivaldre a dues 
vegades el PIB–. Deute fi-
nal adquirit amb institu-
cions estrangeres –per fer 
préstecs, els bancs espa-
nyols van demanar diners 
prestats a l’estranger–. 
D’ençà del 2008 aquest 
deute privat havia dismi-
nuït tímidament. Encara equival a 1,8 
vegades el PIB. Però l’any passat va 
tornar a créixer. És a dir, la represa 
econòmica prové, en bona part, de 
l’endeutament. Ja hi tornem a ser. 
 
Dèficit públic. Malgrat tots els ajus-
taments que s’han dut a terme, les 
administracions públiques espanyo-
les segueixen gastant un 6% més del 
que ingressen. Les reduccions anu-
als han estat molt petites, i la dismi-
nució grossa de l’any 2014 ha estat 
resultat d’haver inclòs la prostitució, 

en condicions lamentables. Les pa-
tronals i els sindicats són un clar 
exemple d’immobilisme i d’incom-
petència interessada, protegits pels 
governs. Hi continuen sent els ma-
teixos de sempre. 
 
Hàbits. La crisi era una magnífica 
oportunitat per canviar d’hàbits (fa-
miliars i professionals). No s’ha fet 
res. Específicament en el tema dels 
horaris. Un acord entre sindicats, pa-
tronals, comunitat educativa i TV3 
canviaria els hàbits horaris radical-
ment. No es fa perquè no es vol. 
 
Banca. S’ha avançat en allò que no és 
mèrit nostre: la creació d’una auto-
ritat central bancària europea –es re-
dueixen les possibilitats de corrupció 
per proximitat al poder local–. Ara bé, 
hi ha hagut prou temps perquè cadas-
cú s’anés fent el seu raconet. Les cai-
xes han fet fallida sense responsables 
que paguin pels fets (principalment 
polítics). Després de la neteja amb di-
ners del contribuent, les runes se les 
han repartides quatre: Santander, 
BBVA, La Caixa i Banc Sabadell. Ara 
Espanya és un autèntic cortijo banca-
ri. El client ha perdut ventall d’ofer-
ta i el caciquisme ha augmentat. Les 
autoritats han vetllat perquè les enti-
tats enfonsades no anessin a parar a 
bancs estrangers –que haurien venti-
lat el mercat espanyol–. Suposo que 
tots aquests buròcrates tindran pre-
mi quan pleguin de l’administració.  
 
Resum. Ha succeït el que em temia: 
comencem a sortir tímidament de 
la crisi i ho fem sense haver-ne 
après res. Continua sent imprescin-
dible una absoluta colonització de 
l’Europa avançada sobre nosaltres. 
No tan sols d’hàbits públics polítics 
sinó, també, privats. Igual que Lla-
tinoamèrica (qui, si no nosaltres, els 
ho va ensenyar!), som incapaços 
d’aprendre dels propis errors i, 
menys encara, d’esforçar-nos per 
corregir-los.

les drogues i les armes a la 
comptabilitat del PIB. 
Ens fem trampes i ens fe-
licitem pels resultats. 
 
Productivitat. La com-
petitivitat la componen 
(bàsicament) dos fac-
tors: el cost per unitat 
produïda i el nombre 
d’unitats produïdes per 
hora. Nosaltres hem aug-
mentat la competitivitat 

gràcies a la reducció de salaris exclu-
sivament, i no pas per la incorpora-
ció de tecnologia i la implantació de 
nous procediments i formació que 
permetin augmentar l’output per 
hora treballada. Si no és per utilit-
zar-la per dir banalitats al Twitter, 
continuem menyspreant la tecnolo-
gia i la innovació. 
 
Mercat de treball. No s’han fet les 
reformes que calia –vigents a tot Eu-
ropa–. Seguim tenint treballadors de 
primera i els nous incorporats ho fan 

ARIANNE FABER 

ENGINYER I ESCRIPTOR

XAVIER ROIG

Leonard Cohen falsificat
✒ Alexis Tsipras és un líder del 
que s’anomena la nova esquerra 
europea. Segons ell, el canvi a Eu-
ropa es diu Syriza, el partit que ell 
lidera, de la mateixa manera que el 
canvi a Espanya es diu Podem/Po-
demos. D’aquesta manera reafirma 
una identificació entre dos partits 
i dos països que en un principi no 
tenen res a veure, però que neces-
siten sentir-se a prop i fer front co-
mú. Grècia i Espanya no tenen gai-
rebé res en comú, tret de formar 
part del club dels estats més cor-
ruptes d’Europa, un motiu obvi 
d’orgull. Syriza i Podem/Podemos 
tampoc no comparteixen res que 
no sigui una lectura francament 
empobrida de l’ideari de l’esquer-
ra de tota la vida i la possibilitat 
d’arribar a ocupar el poder a ex-
penses dels partits polítics tradici-
onals. Francament, no és per tirar 
coets, però Alexis Tsipras ahir va 
voler celebrar-ho.  

✒ Per fer-ho, va citar 
una cançó de Leonard 
Cohen, First we take 
Manhattan, que per al 
senyor Tsipras és una 
expressió del canvi que 
segons ells representen 
Syriza i Podem/Pode-
mos. Personalment, 
dubto molt que Tsipras li 
demanés permís a Leo-
nard Cohen per citar 
aquesta cançó i encara 
menys que el seu autor se sentís cò-
mode amb la cita. Més que res, per-
què la cançó no va de bromes.   

 

✒ Traduïda, la lletra de First we ta-
ke Manhattan diu així: “Em van sen-
tenciar a vint anys d’avorriment / 
per haver intentat canviar el siste-
ma des de dintre. / Ara vinc, vinc a 
recompensar-vos. / Primer pren-
drem Manhattan, després pren-
drem Berlín. / Camino guiat per un 

tificar líders oportunistes i barats, 
sinó que intentava denunciar-los. 
Si la incapacitat de segons qui per 
entendre el que està més que clar el 
du a un error tan clamorós com 
aquest, deixem-ho estar. Molts es-
tem tips i cansats de la socialdemo-
cràcia europea, però si l’alternativa 
són unes esquerres que es propo-
sen com a canvi i mentrestant no 
aconsegueixen ni entendre la lletra 
d’una cançó de Leonard Cohen, és 
per sortir corrents. No sé quina Eu-
ropa ni quina esquerra ens espera 
(o més aviat vull pensar que no si-
guin les que m’imagino), però men-
trestant em poso a escoltar una al-
tra cançó del gran Cohen. Es diu 
The partisan i tracta de com els 
grans ideals poden arribar a gene-
rar les pitjors decepcions. Només 
ens falta que uns nouvinguts ens 
falsifiquin l’obra dels millors artis-
tes del nostre temps, quan més fal-
ta ens fa la seva obra.

senyal dalt del cel. / Ca-
mino guiat per una mar-
ca que duc a la pell. / Ca-
mino guiat per la bellesa 
de les nostres armes. / 
Primer prendrem Man-
hattan, després pren-
drem Berlín”.   

 

✒ La cançó és més llar-
ga, però em sembla més 
que suficient. Si no vaig 
gaire errat, Leonard Co-

hen intentava fer un retrat del ter-
rorisme, el feixisme i l’ús de la for-
ça per intentar imposar un ideari. 
Ara hi ha un líder de l’esquerra 
emergent europea, el senyor Tsi-
pras, que es pensa que pot utilitzar 
aquesta cançó com una mena 
d’himne. O aquest home està tras-
tornat o no sap llegir. Que treguin 
les seves mans i la seva llengua de 
damunt dels grans artistes. Leo-
nard Cohen no tan sols no volia jus-

Tsipras  
ha utilitzat 

una cançó en 
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denunciar 
els líders 

oportunistes
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