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01. Dos joves a Santa Coloma de Gramenet (1982). JOAN GUERRERO  

02. Carles Ferrer Salat, Narcís Serra, Pasqual Maragall,  
Josep Miquel Abad, Jordi Pujol i Juan Antonio Samaranch remant 

amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. AGUSTÍ  CARBONELL   
03. Una barraca d’un campament gitano a Ripollet (1991). CRISTÓBAL CASTRO 

04.  Benedicció religiosa durant la inauguració de l’aeroport  
d’Andorra (1982). LLUÍS SALOM (UPIFC)  

05. Acció reivindicativa a favor de la llengua catalana a l’Estació de 
França (1985). PERE MONÉS (UPIFC) 

 

tada, i això diferencia Catalunya 
d’altres comunitats autònomes i 
mostra la vinculació estreta entre 
l’empresa privada i la Generalitat”. 
Les conseqüències d’aquest model 
són, segons Risques, força negatives: 
“Ha perjudicat la mateixa institució 
pública, no només perquè algunes 
escoles s’han convertit en un nego-
ci sinó perquè allò d’un sol poble i un 
sol país no és real, només cal obser-
var la quantitat d’immigrants que 
van a la pública i els que van a la con-
certada, la desproporció és enorme”.  

La identitat catalana i Ferrusola 
L’inici del capítol dedicat al govern 
de Pasqual Maragall comença citant 
Ferrusola: “És com si ens haguessin 
fet fora de casa”. Risques descriu 
aquesta visió de Ferrusola com “una 
concepció patrimonial del poder”: 
“Catalunya era Pujol i qui no esti-
gués identificat amb la seva identi-
tat catalana quedava exclòs”. El lli-
bre repassa les tensions del Tripar-
tit, els canvis en les prioritats pres-
supostàries i l’aprovació de 
l’Estatut del 2006. 

Però més enllà de la política, 
l’obra explica a través de les imat-
ges tots els canvis socials i demo-
gràfics dels primers 35 anys de de-
mocràcia: les protestes i les reivin-
dicacions, els estralls de la crisi, la 
desaparició de les caixes d’estalvis, 
els anys de Messi, el turisme, els se-
rials televisius, la feblesa de la in-
dústria cinematogràfica catalana, 
la Barcelona olímpica, l’arribada 
dels nous immigrants, la violència 

Balkan Paradise Orchestra, Green Valley, Mafalda i 
Judit Neddermann, primers confirmats del Clownia. 
La 6a edició del festival de Txarango es farà a Sant Joan 
de les Abadesses l’últim cap de setmana de juny.

PRIMERS NOMS 
DEL FESTIVAL 
CLOWNIA

Per celebrar els 25 anys del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, l’espai farà dues 
jornades de portes obertes i activitats especials 
–concerts, xerrades, exposicions– avui i demà. 

DIES DE PORTES 
OBERTES  
AL CCCB

de gènere, Rodalies, l’impacte de 
les noves tecnologies... 

L’envelliment de la població 
s’il·lustra amb tres imatges que con-
trasten: homes grans, en bona for-
ma i en banyador llegint el diari a la 
Barceloneta; la mirada perduda 
d’una sensesostre; i una dona immi-
grant amb la seva filla a coll. Un al-
tre contrast visual per explicar la re-
conversió industrial: en una banda, 
l’interior abandonat d’una de les 
naus de l’empresa Motor Ibèrica a 
Barcelona; a l’altra pàgina, un ma-
gatzem de logística automitzat de 
l’empresa Serralta. El Mobile World 
Cogress s’il·lustra amb una imatge 
que mostra la desigualtat: una tre-
balladora de la neteja escombrant el 
terra i, a menys d’un metre, un dels 
assistents jugant a golf. El boom de 
la construcció immobiliària també 
té la seva cara i creu: la construcció 
d’un club social de luxe, abandonat 
per efectes de la crisi a Viladrau, i un 

sensesostre dormint en un banc 
davant una entitat bancària.  

El llibre també parla de la pre-
carietat, que acostuma a tenir 
rostre femení, com el d’una do-
na gran desnonada del seu pis a 
causa de l’allargament de la Dia-
gonal o el d’un grup de treballa-
dores menjant un entrepà a la vo-
rera el 2006. Les dones són tam-
bé les que encapçalen moltes mo-
bilitzacions. Són elles les que 
surten al carrer reclamant millo-
res per als seus barris o les que es 
planten davant les entitats ban-
càries per protestar contra els 
abusos de la banca, com en el cas 
de les participacions preferents. 

Davant la crisi i les retallades, 
l’obra dirigida per Mayayo i Ris-
ques mostra la vitalitat de la soci-
etat civil. “L’eclosió de la solida-
ritat posa en evidència els límits 
de l’estat del benestar”, diu Ris-
ques. I amb aquesta solidaritat es 
duen a terme projectes de recer-
ca i accions que serien impensa-
bles. Una de les imatges escolli-
des són les maratons solidàries o 
el gran recapte d’aliments. Les 
fotografies també expliquen com 
s’ha multiplicat el voluntariat so-
cial amb imatges com les dels 
membres de l’ONG Proactiva 
Open Arms. “El llibre és un punt 
d’arrencada que vol estimular re-
cerques sobre algunes de les pro-
blemàtiques que planteja”, diu 
Risques. Hi ha feina, perquè són 
molts els interrogants que 
s’obren a partir del 2015.e

Solidaritat 
Davant la crisi i 
les retallades, 
l’obra mostra 
la vitalitat de 
la societat civil
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Txékhov com a 
entreteniment

‘L’últim acte’ TEATRE GOYA 118 DE FEBRER  

ATxékhov el coneixem so-
bretot per les seves grans 
comèdies –La gavina, Les 
tres germanes, L’oncle Và-
nia o L’hort dels cirerers–, 

però el rus, que a més d’escriptor va 
ser metge i un home molt solidari que 
va construir escoles i va difondre la 
cultura creant biblioteques, té més de 
dos-cents contes i altres obres de te-
atre més breus. Contes que en alguns 
casos mostren un agut sentit de l’hu-
mor sobre la innocència dels dèbils o 
sobre qüestions amoroses. Un 
Txékhov per entretenir-se. 

I és en aquesta carpeta on el direc-
tor Carles Alfaro ha cercat per aixecar 
el seu homenatge al gran escriptor rus 
amb materials poc coneguts i d’altres 
de més difosos. Un homenatge centrat 
en la figura d’un veterà i famós actor a 
qui trobem al seu camerino després 
d’una gala en la qual li han retut home-
natge. Vassili s’ha quedat sol i tancat al 
teatre com si fos el majordom Firs de 
L’hort dels cirerers. Una amarga soli-
tud que només podran apaivagar els 
tres estrafolaris fantasmes femenins 
que l’encoratjaran a recordar alguns 
dels seus grans èxits. 

L’últim acte té una dramatúrgia 
elemental (Carles Alfaro i Enric Be-
navent) relligada amb un tractament 
poètic de l’espai escènic i del disseny 
de llums i alguna cançó, i  funciona ex-
clusivament gràcies a un magnífic 
Francesc Orella. Magnífic en el diver-
tit patetisme del vell marit domat 
d’Els danys del tabac i magnífic tam-
bé com el feréstec pagès del fragment 
de L’ós en el qual dialoga amb la des-
consolada viuda interpretada per una 
estupenda Cristina Plazas. Ella, jun-
tament amb una molt eficaç Nina en 
un dels episodis del recull El bon doc-
tor i Bàrbara Granados en un paper de 
caire clownesc que dissimula la seva 
inexperiència escènica, és el contra-
punt joiós d’una mirada tragicòmica, 
i fins i tot trista, sobre la realitat de 
l’actor que arriba a l’últim acte amb 
una vida tan efímera com els triomfs 
que ha obtingut i l’amor de les dones 
que l’han estimat.e 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

DAVID RUANO


