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LA NOSTÀLGIA DELS PARES a vega-
des la paguen els pobres fills. Els vols de-
mostrar que els dibuixos que veies tu de 
nen són els millors, i els badalls de les cri-
atures et confirmen que no n’hi havia 
per tant. 

Vaig tenir una infantesa on el circ era 
important. En venien de modestos a la 
plaça de casa, sovint m’hi feia amic, i de 
nen vaig tenir l’honor d’actuar en una so-
la funció com a pallasso-torero, fent una 
substitució a canvi de crispetes. No em 
van renovar, no coordinava bé la caigu-
da amb l’envestida de l’home disfressat 
de toro. Sort que en aquella època no tot 
quedava gravat en vídeo.  

Els pares em duien un cop l’any al 
Gran Circo Ruso i al Gran Circo Ameri-
cano, quan la rivalitat era alta i el nivell 
brillant. Més endavant en Tortell i el Circ 
Cric em van ensenyar a estimar la belle-
sa, tendresa, poesia i màgia del gènere. 

Com a pare visc l’època en què el circ 
ja no és el que era. De tant en tant em 
sento malament portant els nens a algun 
circ d’on surto més emocionat que ells, 
i és més pel record que pel que veig. Per 
això estic tan content d’haver-los portat 
al Raluy Legacy, que fa temporada nada-
lenca llarga, fins al febrer, al Port Vell de 
Barcelona. Ells en van sortir encantadís-
sims, i jo més, per la satisfacció de veu-
re’ls riure, impressionar-se, gaudir del 
més difícil encara, l’espectacle més gran 
del món. No sóc en Jordi Jané, en Piti Es-
pañol o en Marcel Barrera, entesos en 
aquest art, però com a pur espectador 
em van seduir el ritme, el nivell, la vari-
etat, l’enginy del mag presentador, l’agi-
litat mental del pallasso que organitza 
una comèdia amb els espectadors, el fit-
xatge del futbolista freestyle que fa vir-
gueries i l’habilitat trepidant de les joves 
Raluy. És un circ centenari, de cinc gene-
racions, que fa honor al nom de circ i al 
cognom familiar, competeix amb la sa-
turació d’oferta d’oci dels nens d’avui, i 
em permet ser optimista: em confirma 
que la nostàlgia no sempre s’equivoca.

I AQUÍ
Un circ que fa honor 

al seu nom

CARLES CAPDEVILA

Mantega, Constitució i postveritat

La mantega també pot ser postveritat. Ball 
de bastons i greix. Galop infernal de Mar-
lon Brando i Maria Schneider a L’últim 
tango a París. Mantega i a trotar. Unes 
declaracions de Bernardo Bertolucci fan 

creure a alguns que l’actriu desconeixia l’escena de 
la violació. El director s’hi torna. Diu que l’únic que 
no sabia Schneider era el factor mantega. Volia re-
alisme desfet. Una olla. No sabem què és veritat, què 
és mentida. Nois, no en tinc ni idea. La postveritat és 
això. Diuen. Uns altres diuen una altra cosa sobre 
aquella cosa. I més diuen i rediuen. Diuen infinit. La 
qüestió és dir. Al final tot és mantega. Necessitem 
lliscar cap al mai més mentre ens fonem com un Pe-
ter Pan en una discoteca de postjubilats que creuen 
que començaran la llar d’infants. Per això avui la hu-
manitat ha avançat una barbaritat. Qualsevol cria-
tura pot posar-se davant d’una paret. Negar que hi 
ha una paret. Demostrar-ho esclafant-se contra ella. 
I amb les dents ballant el twist i el cos d’acordió des-
manegat afirmar que, evidentment, no hi ha cap pa-
ret. Postveritat: la paraula del 2016. El regal que tin-
drà tothom entre borratxera i borratxera d’escude-
lla i carn d’olla aquest Nadal que no és Nadal i que pot 
ser el solstici d’hivern o el naixement d’un pokémon 
bressolat per Marilyn Monroe i Batman. I si no neix 
Pikachu, naixerà la Constitució.  
 
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA és el 
Pokémon de la pell de frau. La Constitució és el di-
buix animat de la postveritat de l’Estat. Anys i anys, 
per molts anys. Però el 6 de desembre de 1978 ja neix 
desdibuixada. El problema és genètic: Catalunya és 
prèvia a la Constitució. Això, avui, encara no s’ha ac-
ceptat. La postveritat espanyola diu que Catalunya 
no existia abans de la Constitució. I per això la man-
tega de la Transició. Perquè tot llisqui a la seva ma-
nera políticament sodomita. Es veu que Catalunya 
no existia abans de la mantega postveritat. Esclar, 
per això el 6 de desembre de 1932 es constituïa el 
Parlament de Catalunya. Era el primer cop des de 
les Corts catalanes del 1705. I la data coincidia, gai-
rebé (5 de desembre), amb el 227è aniversari 
d’aquelles darreres Corts constituents. Per això el 
president Francesc Macià va dir aquell primer dia: 
“Em plau saludar-vos, honorables diputats de Ca-
talunya, dintre aquests murs que el destí ha volgut 
que fossin, justament, els mateixos que alçà per aba-
tre Catalunya l’usurpador de les nostres llibertats. 
Renascut l’esperit immortal de la nostra raça, pren 
possessió victoriosa d’aquesta fortalesa, per cele-

FLIST-FLAST

Comença de nou a 
l’Estat l’operació 
postveritat. 
Qualsevol 
reforma, real o 
fictícia, de la 
Constitució nega 
que Catalunya 
sigui veritat.  
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brar-hi de nou Corts nostres, que hi dictaran lleis 
nostres, en llengua nostra. Sentiu-la, la joia d’aquest 
moment! I, amb ella, la vostra responsabilitat, i la 
vostra glòria. Hi ha un poble alçat al voltant vostre. 
Escolteu la seva vibració! Recolliu els seus anhels! 
Realitzeu les seves esperances!” Ni cas, els van fer. 
Les Corts –destruïdes– de 1705 van ser una altra 
postveritat per a l’Espanya de 1932. I l’Estatut –fo-
radat– de 1932 una altra postveritat per a l’Espanya 
de 1978. I tones de greix postveritat durant quaran-
ta anys. Si els nord-americans tenen el Dia de la 
Marmota, nosaltres tenim el Dia de la Mantega. I 
ara arriben els Reis, el Pare Noel, el tió, el Dorae-
mon, l’Espinete... plens de greix. 
  
REGALS DE REFORMA. Reconstitució. Recons-
trucció. Reconsideració. Requalificació. Restrenyi-
ment. Re, re... Res. L’única operació és reinstal·lar 
l’estat de postveritat. Operació mantega. Que des-
carrilin els pressupostos de la Generalitat. Que si 
s’aproven no s’arribi al referèndum. Que l’única 
postveritat sigui Espanya. Tot entre dosis de man-
tega i bastonades al tió. I enmig de tot hi ha Cata-
lunya, els catalans. Fent números, xifres, dades... 
Quan el que es necessita és força. La força per sor-
tir d’aquest cos de postveritat, com un Patufet a la 
panxa del bou. Va tenir una única ocasió. Sense 
mantega. En Patufet necessitava cols per sortir amb 
força i ser veritat.
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