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DE FIT A FIT

Si són dels que alguna vegada van 
comparar el futbol del Barça amb la 
dansa, tenen vuit dies per anar al 
TNC a veure Foot-Ball. Cesc Gela-
bert hi ha muntat un espectacle 
d’una hora, amb set ballarins recre-
ant en forma de coreografies els drí-
blings, xuts, entrades, aturades, 
contraatacs o gols que Iniesta, Xavi, 
Puyol, Valdés o Messi van fent si-
multàniament en una pantalla al 
fons de l’escenari. És molt més que 
un homenatge indicat per a guardi-
olistes enyorats. És un treball ho-
nest, descodificable per qualsevol 
aficionat, sobre la similitud i har-
monia dels equilibris físics que fan 
tant un ballarí com un futbolista. És 
una exploració de límits artístics de 
la mateixa ambició que la idea de joc 
que durant una època va convertir 
el Barça en el millor equip del món. 

TNC, el futbol 
del Barça puja 

a l’escenari
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N’hi ha deixat molts. I arriba un dia que la senyora Grècia li diu, potser amb 
un to una mica impertinent: com que m’has deixat tants diners i la pilota s’ha 
fet molt grossa i com que, a més, no puc estalviar perquè cada mes gasto més 
que no pas ingresso, m’hauries de perdonar una part del que et dec i fer més 
suaus les condicions (fins ara excessives) perquè et pugui anar tornant aques-
ta part. Si vostè fos la senyora Europa, què li respondria? En el millor dels casos 
(és millor que et tornin un tros que no pas res), que et miraràs això de perdo-
nar una part del deute i millorar les condicions, però que en paral·lel aniria bé 
que la senyora Grècia estalviés una mica, perquè si continua gastant més del 
que guanya, no et podrà tornar ni el tros que reconeix que et deu. I, a més, si 
no aconsegueix gastar menys i guanyar més, continuarà necessitant que li dei-
xin diners per arribar a final de mes, i d’aquí quatre dies tornarem a estar igual. 
Certament, el que es decideix demà a Grècia és molt més complicat. Com es gua-
nyarien la vida, si no, els economistes! Però de vegades entre l’economia do-
mèstica i la macroeconomia només hi ha una diferència d’escala. 
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Posem que vostè, senyora Europa, ha anat deixant 
diners a la pobra senyora Grècia

El 27 de gener del 2005 un moviment de ter-
res es va empassar un edifici del barri del 
Carmel i va deixar a la vista un gran esvo-
ranc. Sortosament, ningú va patir danys 
personals perquè tots els veïns de les zones 

pròximes, més d’un miler, van ser evacuats a temps. La 
causa va ser un error a les obres d’un túnel de manio-
bres de la línia 5 del metro, però la gestió política de la 
crisi va fer perdre la confiança dels ciutadans en la se-
guretat de les obres 
dels túnels que passen 
per sota de zones habi-
tades i, arran d’un po-
lèmic ple al Parlament, 
va escampar la sospita 
de la corrupció genera-
litzada lligada a l’obra 
pública. Aquestes són les dues herències del Carmel. La 
primera s’ha superat a base de redoblar els controls i les 
mesures de seguretat per evitar qualsevol afectació, 
d’una banda, i millorant la informació i la transparèn-
cia sobre les obres, de l’altra. Des de llavors s’han aca-
bat túnels com el de l’AVE pel centre de Barcelona sen-
se que hi hagi hagut cap problema, tot i els mals augu-
ris que circulaven sobre la Sagrada Família. Això sí: ha 

calgut canviar els sistemes d’excavació i afinar la detec-
ció de tremolors. 

Més profundes han estat les ferides en l’àmbit de la ges-
tió política. Els intents del govern tripartit per condicio-
nar la feina dels informadors en aquella crisi, així com les 
disputes internes sobre com s’havia d’assumir la responsa-
bilitat, van deixar tocada la credibilitat del Govern d’esquer-
res. De la mateixa manera, la insinuació de Pasqual Mara-
gall que CiU cobrava comissions il·legals, el famós 3%, va 

provocar una tempesta 
política i va estendre 
l’ombra de la sospita so-
bre l’administració cata-
lana. Una dècada des-
prés, la justícia té diver-
ses causes obertes a Ca-
talunya sobre corrupció 

relacionada amb el sector públic (cas Palau, cas Pretòria, cas 
ITV, cas Mercuri, etc.) i la ciutadania s’ha tornat molt més 
exigent en un context de crisi econòmica. S’ha recuperat 
la confiança en l’obra pública però no en la classe política.  

El Carmel, mentrestant, un barri barceloní tradicio-
nalment aïllat de la resta de la ciutat, ha millorat les se-
ves connexions gràcies a una nova parada de metro, in-
augurada el 2010. El malson ha quedat enrere.

Les lliçons del Carmel,  
deu anys després
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S’ha recuperat la confiança  
en l’obra pública però  
no en la classe política


