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L
a boira cobria la ciu-
tat de Barcelona di-
lluns al matí, van
ressuscitar durant
unes hores les sire-

nes dels vaixells i a mi em va
semblar que tot allò, una mica
wagnerià i, sens dubte, shakes-
pearià, havia estat idea del di-
rector teatral Lluís Pasqual, que
hores després rebria meres-
cudament al Liceu una de les
Creus de Sant Jordi.
Ja tot és cocido polític. Fa

anys que tot en aquest país és
cocido polític o, si ho preferei-
xen, escudella i carn d’olla polí-
tiques, però des de fa tres anys
ho és molt més. Des de fa tres
anys els cigrons i la cansalada
són més omnipresents. La pro-
va és que Ana Belén i Víctor
Manuel han gravat
un disc i, casual-
ment, han decidit
salvar el poble una
altra vegada. O que a
Alcalá de Henares,
aprofitant el lliura-
ment del premi Cer-
vantes, l’escriptor
Juan Goytisolo,
aquest ressentit in-
saciable, es va enfi-
lar els seus panta-
lons de fals jubilat
humil i li va fer uns
segons de propaganda al partit
d’Iglesias, Podem. I a Barcelo-
na, l’actriu Emma Vilarasau va
aprofitar també la seva Creu de
Sant Jordi per llegir el seu breu
míting. Perquè una cosa és ac-
ceptar un premi i una altra, fin-
gint preocupació social, fer pro-
paganda política. Abans, als ac-
tors, als còmics, el poder, també
l’eclesiàstic, els obligava a ser
enterrats fora del cementiri, en
terra no consagrada. Ara el po-
der polític en premia alguns i ai-
xí s’estalvia anuncis, que sem-
pre surten més cars. També es
podria dir elmateix d’alguns pe-
riodistes, però els actors cauen
més simpàtics.
Vaig veure la cerimònia de

lliurament de les Creus de Sant
Jordi 2015 perquè volia compro-

var com es movia a l’escenari
del Liceu la benedictina Maria
Assumpció Pifarré, que és la
priora del monestir de Sant
Daniel. En certa ocasió ella i la
seva petita comunitat emvan re-
bre i em van tractar tan bé que
mai no ho he oblidat. És veritat
que aquell matí m’acompanya-
va el meu amic Rafel Nadal i ai-
xò, a Girona, és un bon passa-
port, però el dinamisme, la sim-
patia, l’obertura mental de la
priora Pifarré em van encantar.
Jo crec que la Creu de Sant
Jordi queda millor a una perso-
na d’edat avançada que a la que
està, per exemple, en la quaran-
tena. Fa l’efecte que qui repme-
rescudament la Creu de Sant
Jordi ja ho ha fet tot.
Vaig veure la cerimònia a tra-

vés de la televisió, però sense
so. Convé evitar en la mesura
del possible la visita al psiquia-
tre. El presidentArturMas sem-
pre diu el mateix i cada vegada
pitjor i, per descomptat, amb
menys convicció. En realitat,
ara, tot el que Mas toca intenta
convertir-ho sense cap rubor
en un anunci de si mateix, en
escudella i carn d’olla. I, en fi, el
conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, gairebé mai no gosa
dir el que està pensant real-
ment. Espero que algun dia tot
el que pensa i no diu ho escrigui
en uns quants llibres, perquè
Mascarell, puc assegurar-ho,
ho anota tot.
De la cerimònia de lliura-

ment de les Creus de Sant
Jordi, vista a través de la televi-

sió i sense so, el quemés va cap-
tar lameva atenció va ser el bar-
ret negre, model Fedora o Tril-
by, una variant de l’anterior,
que lluïa sota sostre el realitza-
dor Josep Miquel Aixalà. I el
conjunt colorista, entre indi de
l’Índia i dona lakota (la paraula
sioux la van inventar els euro-
peus), que presumia o exhibia
l’arquitecta Carme Pinós, que
va arquejar les celles quan el
presentador de l’acte es va refe-
rir a ella. En no tenir el so del
televisor connectat no vaig po-
der associar el seu arqueig de
celles amb lamenció que el pre-
sentador va fer del seu exmarit,
Enric Miralles. L’arquitecta ve
a ser com aquella Barcelona ex-
quisida, la dels quatre de sem-
pre, que predicava un disseny

avui atropellat i mort
per les botigues dels
pakistanesos i els bars
dels xinesos, que ja
sóngairebé tots. Emre-
fereixo als bars, no als
xinesos. Perquè hi ha
molts més xinesos que
bars.
Aquesta setmana

vaig tornar al Majestic
on crec que el seu pia-
nista confon el bar
d’un hotel amb un au-
ditori. Quin ímpetu

musical. I quant costava de sen-
tir el que deien elsmeus interlo-
cutors: l’ambaixador Eugeni
Bregolat i Víctor Pou, professor
de la Universitat Internacional
de Catalunya. Tots dos en sa-
ben molt, d’Andorra. Com An-
toni Morell. Escoltant Bregolat
i Pou, sempre amb permís del
pianista, un pensava que potser
aquest petit país continua sense
saber explicar bé el que real-
ment és ara. Perquè, després
del que ha passat amb un dels
seus bancs, molts encara cre-
iem que Andorra continua sent
el que va ser.
Els de Convergència i Unió

han decidit que l’hotel Majestic
deixi de ser l’escenari de les se-
ves nits electorals. Cosmètica
política.

ARTURO SAN AGUSTÍN

L’actriu Emma Vilarasau recollint la Creu de Sant Jordi aquest dilluns de mans d’Artur Mas
ROSER VILALLONGA

cròniques a peu de carrer

Ara ha tornat renovat. En la
seva desfilada d’alta costura
amb què va debutar el
gener per a Maison Margie-
la, es va pentinar la cua cap
enrere, i va sortir amb una
simple bata blanca de
modista per firmar. Res a
veure amb el seu passat.
Formava part del grup dels
‘genis exhaustos’,
personatges la creativitat
dels quals els va fer
traspassar límits. Ell, que es
va arribar a disfressar de
Napoleó per celebrar una de
les seves desfilades, va
passar per moments
duríssims igual que
Alexander McQueen (que va
acabar suïcidant-se el 2010)
o Christophe Decarnin
(creatiu de Balmain, que va
haver d’ingressar en un
hospital mental)

6 i 7. Kate Moss va voler
que fos ell l’autor del seu
vestit de núvia. Va arribar a
fer-li fins a vint models en
un moment en què d’altres
li havien girat la cara perquè
va coincidir amb la seva
caiguda en desgràcia i la
seva expulsió de Dior per
proferir insults antisemites,
el 2011. John Galliano no
només es va quedar sense
feina sinó que va ser
condemnat a pagar 6.000
euros. En aquell moment va
continuar tenint el suport de
Kate Moss i també el d’Anne
Wintour, que el va visitar
sovint a París. Totes dues
són responsables de la seva
esperada tornada al món de
la moda que sembla que
serà tot un èxit: fa cinc dies
Amal Alamuddin ja lluïa un
dels seus vestits

1. John Galliano va
sorprendre tothom amb la
seva indumentària de torero
després de la desfilada
d’alta costura tardor-hivern
2007-08 per a Christian Dior
Fashion al palau de
Versalles. El gibraltareny
celebrava així el seu desè
aniversari a Dior. Aquell
mateix any va ser el d’un
dels seus grans èxits quan al
Bois de Boulogne de París va
construir una desfilada que
va ser tot un espectacle amb
dissenys de tall oriental i
reminiscències de La dama
de Xangai d’Orson Welles.
Van agradar els seus
vestits-quimono, les teles
amb pintures artesanals, i
les branques que les models
lluïen al cap.

2. De la mateixa manera
que es podia vestir de
torero, apareixia de vegades
vestit de pirata. També
aquesta indumentària
passarà als annals de la
història de la moda

3. El 2011 Galliano, en
hores baixes, va viure la
seva última desfilada per a
Dior, que el va destituir
després dels seus insults
racistes en un bar de París.
Després ha explicat que
aquells dies la seva vida era
nocturna i que l’alcohol i la
depressió li van passar una
severa factura

4 i 5. L’“increïble” Galliano
va comptar amb una
espectacular Naomi
Campbell per a una de les
seves desfilades més
provocatives per a l’alta
costura de Dior, el 1997
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Espero que algun dia tot el que
pensa i no diu ho escrigui en
uns quants llibres perquè puc
assegurar que ho anota tot

ferran mascarell

cjohn galliano
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