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Mal
humor,
política
esquifida

Marçal
Sintes

La sensació, una sensació
difícil de definir però incon-
fusible, és de tenir una polí-
tica esquifida i un país que
no es troba bé, gens bé,
cosa que el fa estar d’un
mal humor com no s’havia
vist mai. A Catalunya
ningú no sembla sincer ni
capaç de grandesa, i per
això aquest mal humor no
para de créixer. Les propa-
gandes electorals van par-
tir de l’insult –al català, el
PP– a la intel·ligència de
l’elector –el PSC–, o van
ser de tràmit i van passar
sense pena ni glòria. La
participació va ser molt
més baixa que l’espanyola,
i això que sempre que en
tenim l’oportunitat els ca-
talans ens vantem de ser
més Europa que ningú. En
cinc anys el vot en blanc
s’ha multiplicat per cinc, i
és en proporció més del
doble que el d’Espanya
(Catalunya inclosa). El
malestar, l’enuig, el ca-
breig –força més aguts
que el mal humor, l’enuig i
el cabreig espanyols– són
evidents i enganxosos. I
els fruits recollits pels par-
tits? Petits, neulats, a mig
créixer: els que perden no
perden del tot, els que
guanyen tampoc no gua-
nyen del tot; els que bai-
xen no baixen molt, els
que pugen tampoc no
pugen molt. El PSC no ha
guanyat del tot i, lluny de
l’autocrítica, en culpa Za-
patero, la crisi i el que con-
vingui. El PSC va aixecar
la bandera identitària
d’una cosa que no se sap
gaire què és, però que es
pronuncia amb majúscu-
les i amb to greu: “l’esquer-
ra”, i va posar tot de papus
als cartells. Però els euro-
peus van votar massiva-
ment la dreta, Berlusconi
inclòs. I van guanyar Rajoy
i, triomfal, Francisco
Camps. Aleshores, en un
truc impropi i infantil,
Montilla va córrer per sor-
tir a escena abans que sa-
béssim els resultats per fer
pam i pipa a CiU, cantar
victòria i lluir la pedagogia
(!) duta a terme pel PSC.
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Abans que els editors m’ho canviïn: Per què escri-
uen loby Un dels Nostres amb una sola b?
Per puntualitzar que no som dels lobbies que
treuen, posen i maten presidents.

Alça! I què és el loby? Són força mediàtics...
Neix el 2003. Som a les portes de les eleccions i
decideixo fer un sopar amb els meus amics.
Com que he tocat moltes branques –la cultura,
l’espectacle, l’esport, la sanitat, la música... –,
convoco un bon aiguabarreig, però els demano
que no portin les parelles: la filosofia és que no
sembli un sopar de matrimonis. A l’estiu, que hi
ha menys gent, fem jornada de portes obertes.

És la versió nocturna del suquet del Portabella?
Miri, jo volia seure amb els meus amics, molt di-
ferents, però tots d’idees progressistes. Perquè,
quin problema tenen els sopars de grup? Si vas
a un de metges, és una llauna; a un de teatrers,
parlen de les seves coses... La gràcia del loby és
que un explica les vivències a un d’un altre ram.

Se’ls coneix pels premis homenatge. Aquest any
l’han donat a Gonzalo Pérez de Olaguer...
Simbolitza el que volem al loby: una persona
progressista, que s’ha mullat tota la vida i ho va
donar tot pel teatre. Va crear una revista, va
obrir una llibreria, va perdre fins els calçotets
produint teatre... I va lluitar per una cultura mi-
llor, a l’abast de tothom. És la figura perfecta.

I el premi es diu Christa Leem!
Volem recuperar la memòria d’una Barcelona
canalla, molt d’esquerres, molt àcrata, molt
lliure. La Christa va ser la musa d’aquella gent i
li vam fer un homenatge. Manel Bagués va dis-
senyar el trofeu i el vam donar a la seva mare.
Després vam decidir donar continuïtat als pre-
mis i vam pensar que no calia canviar el nom.

A qui més han donat premis?
A Lilian Thuram pel seu compromís social; a
Salvador Allende en morir Pinochet; l’any pas-
sat el vam donar a Marcos Ana, per recuperar la
seva memòria com a lluitador antifranquista.
Almodóvar en farà una pel·lícula.

Cert! Ho ha anunciat a Cannes!
Ja se sabia. Al sopar de l’any passat Loles León
va llegir una carta que Almodóvar va enviar al
Marcos el dia del premi. Aquell dia, també vam
fer un homenatge a Ocaña. Llavors el seu germà
va exposar que molts s’omplien la boca parlant-
ne però que no es feia cap exposició. Carles
Martí, un dels nostres, es va comprometre allà
mateix a muntar-la. I aquest any, al sopar , va
dir que es faria el febrer del 2010.

“Reivindiquem
lamemòria
d’unaBarcelona
‘canalla’illiure”

Eiii! Fan quadrar els polítics! I què més fan?
Quan creiem que cal ser en un lloc, hi anem.
Quan hi va haver l’atemptat de la T4 vam fer un
manifest demanant diàleg; vam fer la convoca-
tòria de la mani de Gaza... Tenim una revista,
anem a inauguracions dels nostres, concerts de
Loquillo, a la presentació d’un llibre del Mendo-
za, a estrenes... Som un grup d’amics normals.

¿Diu normals a Loquillo, Eduardo Mendoza, Rosa
Andreu, Christian Escribà, Ferran Madico...?
També tenim la Carme Puig Antich, Montse Mi-
rabet, advocada laboralista; Edmon Blasco,
metge i homeòpata. Quan estem fotuts, anem
tots a veure’l! O a l’Eduard Ruiz Castañer, que si
ens han de fotre el dit al cul als senyors, doncs
ens l’hi fot ell, ens controla el tema prostàtic...

Deixem-ho en normals en cursiva. Amb aquestes
complicitats deuen tenir molts nòvios...
Sí, però jo sempre els recordo una frase de Ke-
neddy: “No demanis què poden fer els EUA per
tu; pensa què pots fer tu pels EUA”. I l’adapto al
loby. És cert que algun cop ha vingut algú a
veure què pilla, o a lligar. Però aquests cauen
sols, els calem de seguida.

Quin sarau tenen muntat, ara?
Hem creat un premi intern, perquè
és cert que hi ha gent que fa coses. I
perquè ningú s’emprenyi el decidiré
jo, demanant consell o no. Li direm
premi Lord Jim. En Carles Benpart,
el director català que té dos Goyas,
em va dir que a la novel·la de Conrad
la primera frase és “Lord Jim era un
dels nostres”. I com que Benpart és
el nostre home de les frases...

També el farà en Bagués?
Esclar! És del loby! Ja ha fet el trofeu
i el nostre pin! Tenim un pin, eh!

I tot sense despatx, ni subvencions...
El despatx és la Mercedes la Canali-
llo, que envia els mails. Subvenci-
ons? No! Mans lliures, nena! El pri-
mer que dirien és: “L’Estrada ja ha
pillat! Ui, no! Jo visc al costat de la
conselleria de Cultura i els veig pas-
sar a tots... Els diners surten de tots,
de pagar una mica més el sopar de la

gala dels premis. En Josep Gaspart, fill de Joan
Gaspart, ens dóna totes les facilitats. Aquest
any ens ha deixat l’Oriente. Ha estat ideal: hi
van ser les Brigades Internacionals, i és on
Lorca va escriure els versos de Ojos verdes mi-
rant els ulls de Miguel de Molina... I és a la Ram-
bla!

I en Gaspart també és del loby!
Naturalment! Ve poc però li encanta el rotllo
que portem. Jo li dic que som com el poble pales-
tí, de puta mare, però no tenim on caure morts.
I ens deixa sopar al Mercat de la Barceloneta, el
dia que tanquen. Pensa que som unes 100 per-
sones, que vol dir una població flotant d’un mí-
nim de 40. I no oblidem que això és una tertúlia!

No troba a faltar, de vegades, fer d’actor?
Ui, no ho saps? He reprès la meva carrera! He
participat en una pel·li amb l’Assumpta Serna i
Juan Luis Galiardo. I aviat faré un curt de...

Pari, pari, que no ens hi cap res més!

❝Pérez de Olaguer va ser
el que volem al ‘loby’: una
persona progressista,
que va lluitar per una
cultura millor i a l’abast
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Diu que és el number one per-
quèvanéixerl’1del’1del1951.Vacomençar
com a comercial de sabons perquè li dona-
venuncotxe.Peròse’nvaanaraviureenco-
muna amb una troupe de teatre: va deixar
elssabonsperanarambelsRobaEstesa,re-
sidentsdelamíticaCúpulaVenus.Desdella-
vors, ha fet mil feines relacionades amb la
culturail’espectacle:hadirigitcabarets,ha
fet de mànager d’artistes i jugadors... I ha
convertit un sopar d’amics en una notícia
ciutadana plena de bon rotllo i vips esquer-
ranosos: el loby Un dels Nostres.

L’entrevista
Joan Estrada Activista cultural i noctàmbul TeresaBruna

PERFIL


