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c a r t a s
Comiat a Narcís Bacardit

Al rebre una noticia com aquesta el 
cor s'encongeix i un seguit de pensa
ments i records van passant com si 
fossin escenes d ’una pel·lícula.

De fet puc d ir que el Narcís ha es
tat un com pany de repartiment en el 
relat de la meva vida, tant com la seva 

esposa, Lourdes, i tots els altres inte
grants de la colla d'amics dels meus 
pares, als que considero la meva se
gona família.

No tractaré de la vessant pública  
del Narcís perquè imagino que ho fa
ran d'altres més qualificats, però sí 
que vull deixar constància de com ha 
estat per a mi.

Des de ben petita hem  com partit 
excursions, esquiados, viatges, reuni
ons familiars i. sobretot, moltes xer
rades, perquè si l’he de definir am b  
un sol tret, ho tinc m olt clar, ha estat 
un gran conversador que am enitza
va qualsevol vetllada.

També vull fer esment de la vessant 
familiar i d ’amistat. Ha estat el pal de 

paller de la seva gran fam ília fins al 
darrer m om ent. Els dinars familiars 
dels dijous eren el punt de reunió de 
fills, nores, néts i besnéts a l’en tom  
dels patriarques!

1, pel que fa a l’am istat, em  sento 
m olt privilegiada per haver form at 
part de l'en torn  d ’amics dels meus 

pares que, encara ara, segueixen units 
i compartint penes i alegries. La m un
tanya els va unir i els ha seguit acom 

panyant sempre fins als últims temps, 
en què han seguit com partim  m olt 
bones estones a la Cerdanya.

El Narcís ja s’haurà retrobat amb els 
amics que el van precedir: el Ricard, 
el Joan Baptista, el Jaume, el Ton, el 
meu pare i el Josep Maria.

I com diu sant Agustí:
"La m o rt no és res, no he fet més 

que passar a l'altra banda.
Jo segueixo sent jo, tu segueixes sent 

tu.
Allò que érem l’un per l’altre, ho se

guim  sent.

Dóna'm el nom  que sempre em do
nares, parla’m  com sempre em  parla
res.

No adoptis una expressió solemne 
ni trista.

Segueix rient d’allò que ens feia riu
re plegats...”. Am b tot l’afecte

Montse Jorba

El preu del gas

S'ha anunciat una babeada del preu

del gas natural en un 2,4% per la Tari
fa d ’Ú ltim  Recurs (TUR) a què estem 

adherits la m ajoria d ’usuaris, com  a 
conseqüència de la caiguda del preu 

del petroli, donat que el seu preu té 
una relació directa amb el preu del gas 

en els contractes d’importació. Alguns 
mitjans s’afanyaven a calcular què re
presentaria per a les famílies aquesta 

baixada i quin  estalvi en resultaria. 
M algrat la baixada del preu, el siste
ma gasista té molts altres costos que 
tam bé hem de valorar.

Per exemple: 1) Les centrals de ci

cle combinat que cremen gas per ge
nerar electricitat reben un pagament 
per capacitat, és a dir, són rem une
rades tot i no entrar en funciona
m ent. El cost es calcula en uns 700 
milions/any. 2) Les previsions a l’alça 
del consum de gas a l’Estat espanyol 
han provocat que l’any 2012 aquest 
hagi d'exportar part de les seves im 
portacions de gas al Japó, Turquia, 
l’índ ia  i Brasil. 3) A partir de 2016 pa
garem els 4.700 m ilions d ’euros del 
m agatzem  de gas Castor durant 30 
anys a través de la factura del gas. 4) 
La Unió Europea projecta m ultim ili
onàries infraestructures amb suport 
de diner públic. Entre elles un gaso
ducte des d'Azerbaidjan fins a Itàlia i 
un altre des d’Algèria també fins a Ità
lia  5) Els subministradors de gas com  
Algèria i Azerbaidjan tenen governs 

corruptes i autoritaris que es nodrei
xen amb la venda d’hidrocarburs i re
primeixen duram ent qualsevol tipus 

d’altemativa política i/o  ciutadana en 
els seus territoris.

És a dir, la baixada de preus no pot 
ser presentada en positiu com si fos 
una mesura caiguda del cel que redu
irà la pobresa energètica, eximint de 
responsabilitat les empreses gasistes. 
Malauradam ent, pugi 0  baixi el preu, 
els costos econòmics, ambientals i so
cials del sistema gasista sempre pu 
gen. Depèn de què es vulgui com p
tar.

Alfons Pérez López
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“Una giornata particolare”

JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

L teatre és una m ostra del p o 
der evocador de la paraula i del 
seu p o rten tó s  m an e ig  del 
tem ps i la incertesa com  a e i

xos venebradors d'obres com  "U na giornata  
particolare", peça que es pot veure a la B ib li
oteca de Catalunya, una producció de la Per
la 29. Sota la direcció d ’O rio l Broggi, M arcia  
Cisteró. C lara Segura i Pablo D e rq u i tornen  
a posar en peu una obra que havien  versio- 
nat al Po lioram a Josep M aria  Flotats i A nna  
Lizaran. Però els referents p er a qualsevol es
pectado r estan en S ophia Loren i M arce llo  
M astro iann i en la pel·lícula de 1977 d ’Ettore 
Scola.

Confesso que p rim er vaig repassar la pel·lí
cula i després vaig anar a veure l ’obra. Això

és com  quan s'adapta una novel·la i un es pre
gunta què va ser m illo r la novel·la o la pel·lí
cula. No sem pre els resultats s’inclinen cap al 
m ateix lloc, depèn de la intel·ligència dels res
ponsables dels projectes. Estem  a R om a i 
A dolf H itle r  visita la capital, M ussolin i li p re 
para una desfilada en què es bolquen tots els 
ita lians, excepte un  period is ta  d ’esquerres  

hom osexual que Tacaben  d ’aco m iad ar per 
ten ir vocació de salmó i nedar contracorrent 
i una veïna que intenta m ultiplicar-se per tres 
per p oder atendre el seu m arit i els seus fills 
que avui han sortit tots am b  les seves cam i
ses negres planxades a rebre el visitant de la 
ciutat. L'espectador assisteix a una indagació  
detectivesca en la qual no s’investiga un crim  
sinó les incerteses de dos éssers infeliços atra
pats en les seves circum stàncies vitals.

C lara Segura i Pablo D erqui aprofundeixen  
en el m a les tar d ’uns éssers que rebutgen  
aquesta a tm osfera  opressiva de R om a que  
envaeix tots els racons de la realitat. D e  vega
des la realitat és tan  absurda que, am b  el pas

del tem ps, un  s’adona de la d ificu lta t que re
sulta viure la vida segons el període de temps 
en què la loteria del destí t ’ha posat sobre la 

terra. La pel·lícula i l ’obra de teatre conten la

La música de piano 
lenta com una fina 
pluja penetra en 
els espectadors 
i un surt de la 
biblioteca amarat 
en malenconia

història d'aquesta am istat entranyable entre  
un hom e i una dona, aquesta em patia  entre  

dues àn im es cosides a tiretes i apedaçades. 
La m úsica de p iano  lenta com  una fina  pluja  
penetra en els espectadors i un  surt d e  la b i
b lio teca  am a ra t en m a len co n ia , u na  dolça  
tristesa. Els personatges ens com m o uen , la  
seva tristesa és la nostra. O rio l Broggi i els ac
tors han investigat en la intim itat d ’uns éssers 
de gran sensibilitat, am b un  estil p le  de sub 
tileses i una notable capacitat per m ostrar un  

m o m en t negre de la h istòria d ’Europa.
“U n a  g iornata  p articu lare” té  uns diàlegs  

com m ovedors i delicats entre el desig i la frus
tració. U na història lírica  i sensual, on l'o lor 
del cafè se sent a la fila 2, on estava assegut, 
una obra on els veïns xafarders vénen a ficar- 
se on no els c rid en  com  el pap er que in te r
preta  M à rc ia  C isteró, aquesta im p e rtin e n t  
que ens fica el dit a l ’u ll, una obra p lena de 
petites píndoles filosòfiques sobre la vida. La 
pel·lícula o l’obra de teatre? La resposta la té 
vostè, am able lector.
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