
l món és ple a vessar de gent
convençuda que posseeix, com
si es tractés d’un tresor, grans
idees. idees genials, úniques,

transgressores, meravelloses. m’he trobat
moltíssimes vegades amb persones que
creuen tenir una idea magnífica per escriu-
re una novel·la, persones que es pensen
que han inventat un negoci nou i altament

rendible, persones segures que les seves
idees revolucionaran tot el que toquin.

la immensa majoria d’aquesta gent no
portarà mai aquestes idees a la pràctica,
perquè aviat seran oblidades o abandona-
des, o es desinflaran lentament fins a con-
vertir-se en una pelleringa, o moriran de la
mateixa manera que moriran els seus pro-
pietaris. Hi haurà milers, milions de
novel·les que mai no s’escriuran, així com
negocis, projectes i iniciatives que mai no
es duran a terme. els pocs que intentin ma-
terialitzar les seves, a priori, fantàstiques
idees de seguida toparan amb un munt de
dificultats que ben aviat els farà tocar de
peus a terra. Aquell que provi d’escriure
una novel·la és molt probable que no passi
de la segona pàgina i, si per casualitat l’aca-
ba, és encara més probable que sigui estre-
pitosament dolenta (i en l’improbable cas
que sigui bona o molt bona, tindrà immen-
ses dificultats per publicar-la). Aquell que
s’embarqui en un negoci haurà d’esquivar
primer una infinitat d’obstacles legals i bu-
rocràtics, i després s’haurà d’enfrontar a un
sistema fiscal injust i caòtic, i a un reguitzell

de problemes laborals i empresarials. Per
altra banda, aquell que es pensa que ha
ideat tota una nova manera de fer les coses,
segurament fracassarà allà on ja han fracas-
sat un piló de persones abans que ell. Com
a mínim, cal dir-ho, aquestes persones ho
hauran intentat, s’hi hauran arriscat i pot-
ser, només potser, hauran tret algun profit
de l’experiència. Sí, és cert, una petita, ínfi-
ma part d’aquesta gent se’n sortirà, sigui per
talent, per casualitat, per tossuderia, per or-
gull, per amiguisme, per manca d’escrúpols
o per una estranya i desconeguda barreja
de tot plegat. 

Tanmateix els més perillosos i temuts són
aquells que diuen que gaudeixen de grans
idees i s’emporten tots els guanys, els fruits i
els aplaudiments, malgrat que obliguen els
altres a executar-les o materialitzar-es. o
encara pitjor són aquells que roben les
idees dels altres i, sense cap vergonya ni re-
cança, se les fan seves i en treuen un rendi-
ment. entre tots, doncs, podríem començar
a aportar idees per veure com ens desem-
palleguem d’aquesta colla d’aprofitats i pa-
ràsits.
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l corralitoés un setge
econòmic que deixa
una societat sense li-
quiditat. Hom espera

que surti del caixer automàtic
tant cabal com cabals tingui,
però el corralitoet frustra com
quan obres l’aixeta i surt un rot
de la canonada i un collaret de
gotes. Ens sembla anormal obrir
l’aixeta i que no en surti aigua
però ho és molt menys que anar
al teu banc i que no et doni els es-
talvis, els teus ingressos, les teves
cotitzacions, diners treballats en
el passat o en el present i ingres-
sats en la confiança de treure’ls a
voluntat. No parlem del pensa-
ment infantil que creu que el cai-
xer dóna bitllets a discreció.
Moisès va fer brollar aigua d’una
roca (més increïble que treure
bitllets d’una paret) per saciar la
set dels fills de l’Israel, que feia 40
anys que creuaven el desert, si-
tuació que es pot considerar una
crisi prolongada. El capritxós Se-
nyor de l’Èxodeva castigar Moi-
sès perquè li va dir que li parlés a
la roca i el profeta la va colpejar
dues vegades amb una vara. L’ex-
ministre grec Varoufakis va col-
pejar la pedra i no veurà la terra
promesa –encara podrà escriure
llibres i donar conferències–
mentre el seu successor, Tsakalo-
tos, parla amb les pedres a Brus-
sel·les, seguint les ordres del Se-
nyor de la pasta. La famosa estafa
del «miracle».

L’oïda percep d’alguna manera
el murmuri de la liquiditat dels
diners i per això els que van al
caixer es mouen com quan la bu-
feta estreny, condicionada per la
remor de l’aigua. També per això
se senten més còmodes quan ho
fan a l’interior del banc, tot i que
els pertorbi la presència d’algú al
costat. A Grècia no sona aquest
soroll: estan assetjats i a l’enemic,
ni liquiditat. En el setge de Nu-
mància es bevien l’orina per
mantenir el circuit de la hidrata-
ció. Els diners i l’aigua serveixen
per a moltes coses. A Grècia cal
l’aigua de beure –l’anomenen ai-
gua de boca– mentre els rics d’al-
tres països deixen córrer la del
bidet, que caldria buscar com
cony anomenar-la.
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quest cap de setmana s’ha aixecat el teló
de dos dels grans festivals d’estiu de les
comarques gironines, Peralada i Cap
Roig, i en els propers dies ho farà el tercer,
Porta Ferrada, de Sant Feliu de Guíxols.
Per aquests tres escenaris hi passaran en

les properes setmanes noms destacadíssims del panora-
ma musical, teatral i de la dansa, com ara Sting, Lady
Gaga, Tony Bennet, Joglars, Sara Baras, María Pagés, Joan
Manuel Serrat, la Fura dels Baus, Pablo Alborán, Alejan-
dro Sanz, Sopa de Cabra, Fito y Fitipaldis, Companyia
Elèctrica Dharma, Els Catarres, Raimon, Spandau Ballet,
Tom Jones, Luz Casal, Mishima, Juan Diego Flórez, Roger
Hodgson, Rosario, Miguel Bosé... Són només alguns ex-
em ples que evidencien l’enorme varietat de propostes
que ofereixen aquests tres certamens, que s’han convertit
en autèntics punts de referència de l’oferta cultural d’es-
tiu a Girona. Però no són els únics, perquè al seu costat
sobreviuen altres certàmens també veterans i, a més, en
els últims anys han proliferat noves propostes fins a con-
figurar un amplíssim ventall d’opcions que enriqueixen
de manera espectacular l’oferta turística de les comar-
ques gironines. I és que aquest és precisament un dels

elements que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar
totes aquestes propostes estiuenques: suposen un valor
afegit als atractius turístics que de sempre han distingit la
demarcació, basats en la bellesa dels seus paisatges, la ri-
quesa del seu patrimoni, l’abundància de platges i la bo-
nança del seu clima, a més d’una rica i completa oferta
d’allotjament i restauració. Ja fa temps que des de diver-
sos àmbits s’ha apostat de manera decidida per superar
la fórmula sol i platja com a únic reclam per atreure tu-
ristes, i encara que és evident que n’hi ha que vénen a la
Costa Brava bàsicament per aquest binomi, no ho és
 menys que n’hi ha molts que s’apunten encantats a parti-
cipar en iniciatives diverses que se’ls puguin proposar:
visites guiades a monuments, rutes diverses per entorns
naturals, activitats relacionades amb la gastronomia i l’e-
nologia... són cada cop més habituals perquè s’ha de-
mostrat que tenen un públic potencial entre els visitants
que ja rebia el litoral gironí, i que a més són capaces d’en-
grescar-ne de nous. La gran varietat de festivals d’estiu
s’ha d’emmarcar en aquesta creixent oferta d’activitats
paralel·les (complementàries per a algunes persones,
prioritàries per a d’altres) que enriqueixin aquells atrac-
tius turístics que de sempre han distingit la demarcació.
Per això és bo que convisquin grans festivals com els tres
esmentats amb d’altres propostes més minoritàries, o
més específiques, o que tot just es troben en fase inicial.
Per això és bo que hi hagi un Gastromusical i un Sons del
Món, un Í-taca i un Mapping a Girona, una Schubertíada
i un Tempo sota les estrelles..., per citar-ne només alguns,
perquè un llistat exhaustiu seria inacabable. I que en al-
guns casos, a més, les activitats culturals es relacionin
amb propostes gastronòmiques o d’altra mena. Tot ple-
gat és bo per als gironins, que durant uns mesos veuen
incrementades les seves opcions culturals i d’oci, però
tambe és especialment rellevant per potenciar la imatge
turística de les comarques gironines, creant valor afegit
per a l’estada dels turistes que ja ens visiten, i elements
d’atracció per a visitants potencials de cara al futur.
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