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«La veritat és que va ser dur, 
però he guanyat un amic»
La desgràcia els va unir i estan convençuts de 
ser amics per sempre. Són un enginyer japo-
nès, que cada any assisteix al Mobile World 
Congress, i un conductor d’autobús que el 
dia D cobria la línia de l’aeroport, la 46, que 
uneix la plaça d’Espanya amb les terminals 1 
i 2 per poc més d’un euro amb parada prèvia 
a l’Hospitalet. Encara que en aquella inobli-
dable jornada a Noriaki Oguma, japonès de 
41 anys, enginyer d’una empresa de semicon-
ductors, el trajecte li va sortir gratis.

–¿Quan i com va passar?
–Noriaki Oguma: No ho oblidaré mai. Eren les 
set del matí de l’1 de març del 2013. S’havia 
acabat el Mobile i jo era a l’estació de Sants 
per anar a l’aeroport a agafar l’avió de torna-
da quan un home va ensopegar amb mi i em 
va tirar xocolata a sobre. Després en va arri-
bar un altre i es van posar a netejar-me. Quan 
em vaig adonar del que passava ja se n’havi-
en anat amb la meva motxilla i els diners, les 
targetes, els documents i el bitllet d’avió, que 
eren a dins.

–Amb el compte enrere de la sortida de l’avió 
en marxa.
–N. O.: Va ser terrible. Em vaig quedar para-
litzat, no sabia què fer. Sort que duia el mòbil 
a la butxaca i vaig poder trucar a la meva do-
na perquè a Tòquio anul·lés totes les targetes 
de crèdit. De seguida va aparèixer un policia 
de paisà que es va oferir a ajudar-me i em va 
dirigir a la comissaria dels Mossos a la plaça 
d’Espanya perquè denunciés el robatori i em 
fessin un document que em permetés agafar 
l’avió i arribar al Japó.

car el que havia passat. A l’arribar a l’aero-
port, li vaig preguntar si tenia diners de but-
xaca. Em va dir que els Mossos li havien do-
nat dos euros i un certificat per volar. Em 
vaig preguntar com menjaria a l’aeroport 
o a l’escala a Tòquio sense diners. Li vaig do-
nar un bitllet de 20 euros. No va parar de fer 
reverències. Em va demanar el meu e-mail i 
l’hi vaig escriure en un tiquet.

–¿Va pensar que els tornaria a veure, els di-
ners i a ell?
–F. M.: Els diners tant m’eren. Volia ajudar-
lo. Però al cap de dos dies em va escriure per 
fer-me un ingrés. Li vaig dir que no. Ens vam 
tornar a veure en el següent Mobile i ara en 
aquest. Sempre quedem i fem coses. La set-
mana passada es va quedar dos dies a casa. I 
el 23 de maig vindrà al meu casament amb 
la seva dona, Yayoi, un encant.

–¿La coneix?
–F. M.: Vam anar a veure’ls el mes passat. Ens 
van tractar com a reis i ens van ensenyar co-
ses que no hauríem vist com a turistes, llocs 
de l’interior com una espècie de camí de 
Santiago. I no sap què em va passar.

–¿N’hi ha més?
–F. M.: Quan la meva nòvia i jo vam arribar 
a l’aeroport de Narita, em vaig deixar la ro-
nyonera amb tots els diners i la documen-
tació al seient. Me’n vaig adonar al bus cap 
a la terminal. No sabia què fer. Al baixar de 
l’autobús, una hostessa estava esperant-me 
amb la ronyonera a la mà. Va arribar abans 
amb un cotxe. Aquell país és una passada.

–Senyor Oguma, ¿és el que pensa de BCN?
—N. O.: La veritat és que va ser molt dur. Pe-
rò he guanyat un amic. I he provat els cal-
çots [Riu]. No sé com explicaré que aquí es 
mengen les cebes a mossegades. ¡Ahhh! En-
cara conservo el bitllet de Faustino. H
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 Amb un bon assortiment de calçots i carn 
a la brasa entre tots dos, l’autobuser Faustino 
Mondragón, de 53 anys, no para de somriure.

–Ara arriba vostè amb l’autobús.
–Faustino Mondragón: Quan els Mossos em 
van cridar l’alto enmig de la plaça d’Espa-
nya vaig pensar que em multaven. No ente-
nia per què. Però de seguida em van demanar 
que portés aquell turista japonès a l’aeroport 
i em van explicar que li havien robat i podia 
perdre l’avió.

–I el va portar a la T-1.
–F. M: ¡M’ho havia ordenat l’autoritat! [Riu]. 
En anglès i una mica de castellà em va expli-
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traca electoral. Aquest mateix IVA 
que en qualsevol país civilitzat és in-
finitament més baix, com a França 
del 5,5%, a Alemanya del 7% o a Itàlia 
del 10%, es va apujar a Espanya a un 
escandalós 21% aprofitant el mera-
vellós comodí de la crisi.

Una altra croada ideològica

I malgrat que va baixar la recapta-
ció, ja que la indústria va comen-
çar a enfonsar-se per culpa de la pu-
jada, s’ha mantingut sàdicament 
amb l’únic fi de destruir un sector 
que sempre i per definició ha sigut 
hostil a qualsevol dreta. La mesura, 
presentada com un tecnicisme del 
Ministeri d’Hisenda, no ha sigut res 
més que una altra croada ideològi-
ca de la FAES a través del seu ninot 

Wert. El més salvatge de la maniobra 
és que el càstig ideològic s’ha execu-
tat a través de persona interposada, 
el sofert consumidor de pel·lícules, 
obres de teatre, llibres digitals i oci 
cultural en general, que ha vist com 
les seves butxaques eren les prime-
res segrestades en aquest bombar-
deig sectari tan ben teledirigit.
 El resultat de la pujada genera-
litzada de preus va ser un còctel le-
tal entre el descens del consum cul-
tural i l’augment de la pirateria, on 
s’han anat a refugiar molts dels que 
volien veure però no podien pagar. 
La ironia final és que aquest IVA de 
destrucció massiva està a punt de 
mutar-se en una arma electoral. Pot-
ser és una de les últimes oportuni-
tats per demostrar que no som tan 
imbècils com es pensen. H

É
s sabut que la filtració és el 
llit on es fiquen la política 
i el periodisme. D’una 
d’aquestes nits d’amor va 
néixer la portada que 

aquesta setmana ens anunciava en 
una pretesa exclusiva que l’IVA cul-
tural baixaria per fi del 21% al 10%. 
La redacció mateixa delatava que no 
es tractava, per descomptat, de cap 
investigació sinó d’un acte de pilo-
teig submís, ja que el periodista que 
en aquell moment escrivia de ge-
nolls va fer veure que no s’adonava 
que en realitat l’IVA no baixava sinó 
que pujava, concretament des 
d’aquell 8% en què se’l va trobar el PP 
a l’arribar al poder.
 El més poètic és que el mitjà que 
es va prestar a una genuflexió com 
aquesta va patir l’última humilia-

ció en forma de desmentiment cru-
el. No, va dir Rajoy, avui no és possi-
ble, de moment no hi haurà baixa-
da. I és que, com era de preveure, el 
globus sonda no va colar i s’havia de 
desinflar, ni que fos a costa de degra-
dar encara més el pobre periodisme 
que tant s’havia esforçat a quedar bé 
amb el poder.
  Aquesta patètica anècdota no és 
sinó un símptoma de la gran perver-
sió que hi ha darrere d’aquesta falli-
da notícia: per al PP, la cultura no és 
més que un vulgar clínex, que s’usa 
i es llença en funció dels interessos 
de cada moment. Va ser primer una 
eina de venjança contra els intel-
lectuals i artistes que ni té ni mai tin-
drà al seu costat, i ha sigut ara un vul-
gar instrument per mesurar la seva 
escassa credibilitat just abans de la 

La venjança 
de l’IVA
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