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M’ho han dit molt! Per
nosaltres, els catalans,
França ha estat sempre la
pàtria de les idees, de la
llibertat, dels drets dels
ciutadans, dels valors re-
publicans. Amb el pas del
temps, hem anat desco-
brint que malgrat la me-
ravella que és París, Fran-
ça és també la pàtria del
colonialisme opressiu i
descarnat... I, de cop i vol-
ta, t’adones que al davant
tens Itàlia. Si França és la
pàtria de les idees, Itàlia
és la pàtria de la bellesa,
de la vida. Itàlia és una de
les expressions màximes

de mediterraneïtat: vida,
sensualitat, colors, olors,
tacte... Pell.

Tot i que hi ha maneres de
fer italianes, per exemple
en política, que no convi-
den a emmirallar-s’hi.
Feliçment. Tot i que en els
darrers temps, en alguns
aspectes, la política cata-
lana no està gaire lluny de
la italiana, sobretot pel
que fa al polipartidisme i
alguna altra pràctica in-
confessable... Deixem-ho
així. En tot cas, tenir sim-
patia per un món deter-
minat no és una religió i

pots destriar.

A La passió italiana es
passa del perfil d’un per-
sonatge a la descripció
d’un entorn geogràfic o a
les sensacions gastronò-
miques.
La característica essen-
cial del llibre és la mateixa
que la del seu autor: va ab-
solutament per lliure. Per
tant, no és un text que es
pugui ubicar dins d’un sol
gènere. És una barreja,
una convivència mediter-
rània: ni harmònica ni
uniforme. Hi ha prosa me-
morialística, lírica, re-

trats literaris, llibre de
viatges, molta lectura prè-
via acumulada, incur-
sions en la gastronomia i
en el cinema...

Així, doncs...
El llibre és un viatge, i
com a viatge, és una mena
d’assaig ambulant. Per-
met canviar de gènere. En
els mítings i les conferèn-
cies polítiques, m’hi avor-
ria molt. Molt. General-
ment eren actes sense
passió, monòtons. Sovint,
en la literatura també
passa. Volia escriure un
llibre que se’m fes atrac-
tiu, que no m’avorrís, que
em permetés aprendre
tot escrivint... Aquest lli-
bre m’ha donat molta vi-
da, segurament perquè
entenc, més que mai, la
frase de Joan Fuster:
“Morir deu ser deixar
d’escriure.”

L’últim capítol, “Aquesta
mar tan nostra”, és un vol-
ta el món i torna al Born?
Evidentment! És un viat-
ge, i els viatges sentits, es-
timats, són els que acaben
on has començat. I co-
mences i acabes a casa.

És feliç?
Molt! Estic passant per al-
guns dels moments més
feliços de la meva vida, se-
gurament perquè són,
personalment, més inten-
sos i més gratificants. Tinc
l’oportunitat de viure as-
pectes que fins ara podia
viure menys. Per això dic
que, personalment, és un
dels millors moments. Po-
líticament és una altra his-
tòria; el país va com va...
Som en un moment apas-
sionant i no em puc des-
vincular de la política, sóc
polític i ho seré sempre...
Però no tot és política, a la
vida. Ara, és clar, la vida i
la política, sense passió,
no són vida ni política. ■

La característica
essencial del llibre ‘La
passió italiana’ és la
mateixa que la del seu
autor: va absolutament
per lliure

❝ ❝Barcelona seria Milà.
Tarragona seria Roma
en petit. València, una
barreja de Palerm i de
Nàpols, i Palma seria, a
l’engròs, l’Alguer...

Sóc polític i ho seré
sempre... Però no tot
és política, a la vida.
Ara, és clar, la vida i la
política, sense passió,
no són vida ni política

❝

e la bellesa”

“A partir d’avui, dia 20-
01-13, els treballadors
del Teatre Nacional de
Catalunya, en protesta
pel desmantellament de
la cultura catalana, fa-
ran ús preferent del cas-
tellà. Preguem disculpin
les molèsties. Gràcies.”
Amb aquest cartell des-
concertant van topar
ahir els espectadors que
van anar al Teatre Na-
cional. Una protesta en
la línia de la que, ara fa
un any, va impulsar un
sindicat dels Mossos
d’Esquadra i que, al ves-
pre, ja havia encès les
xarxes socials amb mis-
satges més de crítica que
no pas de suport. “Els del
TNC parlen castellà «pel
desmantellament de la
cultura catalana». I què
desmantella més que el
castellà?”, piulava el pe-
riodista Vicent Partal,
director de Vilaweb.
Tanmateix, també a
Twitter, nombrosos tre-
balladors del TNC es van
desmarcar de l’acció tot
recordant que la mesura
no havia estat aprovada
per assemblea.

La mesura, de la qual
no se sap quin és el se-
guiment exacte, va coin-
cidir, ahir, amb un hi-
potètic tancament im-

minent de la Sala Tallers
i del projecte T6, que as-
senyalaven alguns mit-
jans.

Estudi de mesures
El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, explica-
va ahir a l’Agència Catala-
na de Notícies que el con-
sell d’administració del
TNC “estudia mesures”
per tal de fer front a la bai-
xada de consum –i per
tant d’ingressos– del tea-
tre. Mascarell no va confir-
mar ni desmentir, però,
que una de les propostes
sigui tancar la Sala Tallers
i, en conseqüència, el pro-
jecte T6. “L’objectiu és
acabar l’any sense dèficit,
una condició per afrontar
els següents anys amb ga-
ranties”, va explicar, i va
afegir que, per tant, s’han
de plantejar “fer les coses
que calgui per tal d’evitar”
no complir-lo i ajustar-se
així a l’assignació pressu-
postària d’aquest any.
L’increment de l’IVA cul-
tural “ha fet molt mal”, va
lamentar Mascarell, que
encara no ha rebut formal-
ment cap proposta del
consell d’administració.

L’anunci de “mesures”
al TNC arriba just un mes
després que es comuni-
qués la posada en marxa,
al Teatre Lliure, d’un expe-
dient de regulació tempo-
ral que li permetrà tancar
tres mesos (juny, juliol i
agost). El TNC, per la seva
part, encara no s’ha vist
obligat a eliminar cap obra
del seu programa. ■

El TNC
protesta
en castellà
Alguns treballadors
ho fan per criticar “el
desmantellament de
la cultura catalana”
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El cartell de protesta penjat ahir al TNC i que, a la tarda, ja
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