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Les negociacions entre CiU i
ERC sobre les eleccions
plebiscitàries es mantenen
encallades, tot i la pressió de
l’ANC.

10
anys

20
anys

Un accident provocat pel gas
causa dos morts i 27 ferits a
Santa Coloma de Gramenet. Els
veïns es mostren indignats
perquè no se’ls va evacuar.

Tot i la seva implicació en la
trama dels GAL, l’exministre de
l’Interior, José Barrionuevo, surt
en llibertat amb una finança de
15 milions que paga el PSOE.

Diàleg encallat Explosió mortal El PSOE i el GALTal dia
com
avui fa...

es invocacions co-
lossals a l’“imperi

de la llei”, l’“obediència
a l’estat de dret” i a la
“Constitució que tots
ens vam donar” han

quedat nues i desprotegides, i no pas
per la complexa tesi argumental d’al-
gun intel·lectual dissident, independen-
tista i revolucionari ni per la força d’un
milió i mig de manifestants posant en
qüestió any rere any aquesta visió mo-
nolítica, ultralegalista i autoritària del
que es pot fer i el que no es pot fer a
l’hora d’organitzar-nos com a societat.
No: qui ha convertit en paper mullat els
eslògans que Rajoy repeteix i repetirà
mentre duri el procés constituent cata-
là ha estat una advocada de l’Estat que,
tot esforçant-se en la defensa de la in-
fanta Cristina, ha acabat dient que allò
que Hacienda somos todos no és pas

veritat: es tracta tan sols d’un simple
eslògan publicitari.

Doncs ara ja ho sabem. Una dècada
de frase d’èxit indiscutible, assumida
per tothom i que ens feia assentir amb
gest de greu acceptació cada cop que
omplíem la declaració de la renda, i ens
trobem de sobte que tot allò de la hi-
senda i la igualtat a l’hora de pagar no
era res més que el truc d’un publicista
espavilat.

L’advocada de l’Estat va despatxar el
tema amb fredor funcionarial, seguint el
fil argumental que els seus superiors je-
ràrquics devien haver revisat i aprovat
per aconseguir que la germana de Felip
VI surti indemne de l’escàndol que ha
corcat la monarquia. Que siguin els ser-
vidors de l’Estat els que ja qüestionin
alegrement les columnes que el soste-
nen mostra fins a quin punt el règim
sorgit de la Transició espanyola s’està
esquerdant en els seus fonaments més
centrals, i no en les perifèries dissi-
dents. Qui ens diu ara que la Constitu-
ció aprovada el 1978 no era, en realitat,
més que un recurs publicitari per man-
tenir a ratlla la voluntat dels ciutadans
de comprar productes més suggeridors
i republicans? Rajoy, en funcions i amb
el seu partit fatigat pels casos de cor-
rupció, amenaça el Parlament i el nou
govern català amb l’“imperi de la llei”,
però ara ja no és fàcil discernir si això és
alguna altra cosa que una marca de co-
lònia masculina econòmica anunciada
just abans que comencin les rebaixes.
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L’Estat ja
no som tots

Els mateixos servidors de l’Estat
ja qüestionen alegrement les
columnes que el sostenen

“Lari es mostra
com un actor
potent, com un gran
dominador de
l’escenari

stem acostumats a veure com l’èxit
provoca fórmules repetitives desti-
nades a perpetuar una idea que per-

meti mantenir el favor del públic sense gai-
re esforç. Potser per això sorprèn enfron-
tar-se a una proposta valenta, arriscada i
absolutament original com Ozom, el nou
espectacle del Mag Lari. Venia de fer un
muntatge amb el referent dels mags ameri-
cans dels grans espectacles que impacten
des de tots els àmbits i potser el més lògic
hauria estat seguir treballant en aquest ca-
mí, però Josep Maria Lari s’ha autoimposat
un repte complex: fer-se més petit per arri-
bar a ser molt més gran, buscar l’essència
per arribar al centre de l’ànima.

NO HI HA DUBTE que un espectacle de màgia
impactant, dels que et deixen clavat a la ca-
dira i amb la boca oberta, és tot un èxit ins-
tantani, però em fa l’efecte que encara ho
és molt més un muntatge com aquest, que,
a més de deixar-te amb la boca oberta, et fa
riure, t’entreté, t’arrenca un somriure de
complicitat, et remou la sensibilitat i la nos-
tàlgia i, sobretot, et fa pensar, fa que aban-
donis el teatre pensant en tot el que has
vist, en els matisos, en els detalls, en la sub-

E tilitat de les coses petites i amb la sensació
que el podries tornar a veure l’endemà sen-
se cap problema, al contrari, gaudint-ne
encara més.

LARI FA DE MESTRE DE CERIMÒNIES i ens
presenta quatre mags de referència: Gin
Clark, una estrella de Las Vegas dels setan-
ta; el pare Wenceslao Padró, un capellà que
fa màgia i ventrilòquia; Cirici Pasqual, fa-
mós perquè barreja màgia i dansa clàssica,
i Goretti, un mag punk, amb espectacles
salvatges i directes. Són els àlter ego de
Doug Henning, precursor de Copperfield i
que va trencar motlles combinant màgia i

espectacle musical; Wenceslao Ciuró, un
capellà de Castellterçol, il·lusionista, ven-
tríloc i autor de llibres molt populars; Fruc-
tuós Canonge, un enllustrador de la plaça
Reial nascut a Montbrió del Camp l’any
1824 que va arribar a actuar davant d’Isa-
bel II i d’Amadeu de Savoia, i Criss Angel, el
successor gore de David Copperfield.

LARI ES MOSTRA COM UN ACTOR POTENT,
com un gran dominador de l’escenari i de
tots i cadascun dels tempos i girs escènics,
construint un espectacle singular, únic, di-
ferent, càlid, sòlid i captivador, un muntat-
ge que enamora per la seva capacitat d’en-
tretenir i, sobretot, per la contundència ab-
soluta a l’hora d’arribar a l’ànima i al cer-
vell, de desvetllar emocions i records a la
vegada que es converteix en una mena de
catàleg ple d’amor i de sensibilitat, un tri-
but delicat a la història de la màgia i a les di-
ferents maneres de presentar-la.

‘OZOM’ HA DEIXAT LA GRANDILOQÜÈNCIA i
gràcies al geni de Lari s’ha convertit en un
regal únic i subtil, en una peça mestra que
no es pot deixar perdre. Màgia pura en tots
els sentits!

Jordi Cervera. Periodista

‘Ozom’
Tribuna

Mas i
Puigdemont
b Ni Maquiavel hauria resolt
millor la complexa situació en
què es trobava el procés sobi-
ranista a poques hores de fina-
litzar el termini per la investidu-
ra. En Mas ha trobat el desllori-
gador i ha evitat unes eleccions
perilloses per a CDC i per al
procés. Ha quedat com un
gran patriota, ha blindat el su-
port de la CUP al nou govern
pels propers divuit mesos i
queda apartat del focus medi-
àtic i polític amb què el procés
ja no és només d’en Mas (què
dirà ara la Soraya?). A més,
s’ha deslliurat del seu compro-
mís de no tornar a presentar-
se a la presidència. Això és
molt important, ja que si el go-
vern d’en Puigdemont, en Jun-
queras, etc. embarranca i/o
fracassa davant el mur espa-
nyol, ell podria tornar amb una
nova proposta sobiranista més
centrada i propensa al diàleg
que l’actual. En canvi, el nou

govern presidit per en Puigde-
mont té al davant una tasca
molt difícil si es vol dur a terme
la resolució del 9 de novembre,
molt marcada per la CUP.
Qualsevol intent de DUI amb
un 48% de vots no serà accep-
tat pels organismes internacio-
nals. Caldria matisar i suavitzar
la literalitat del que allí es deia, i
buscar la comprensió i els
avals d’aquests organismes
per a la realització del referèn-
dum que sí que es pot recla-
mar amb el suport obtingut.
DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

La conselleria
d’Ensenyament
b Vull demanar al nou govern
que, a part de tirar endavant el
procés, faci un canvi significa-
tiu en la política que, a càrrec
de la consellera Rigau, ha por-
tat aquests darrers anys, mar-
cada per la retallada de mitjans
a l’escola pública, el menyste-
niment per l’autonomia de

centres, l’augment desmesu-
rat de les tasques burocràti-
ques i la pràctica desaparició
de la democràcia interna en la
gestió dels centres. També hi
hauria d’haver un canvi en la
pràctica comunicativa. No pot
ser que, mentre que de paraula
s’alaba la tasca dels mestres,
es va menystenint la seva fei-
na, se’ls va carregant d’obliga-
cions innecessàries, se’ls va re-
duint el sou i la consellera surt
als mitjans de comunicació a
dir que la qualitat de l’ensenya-
ment es manté. Molts mestres
volem, només, sinceritat i su-
port.
JOSEP MONEO VILALTA
Barcelona

Endavant amb el
mandat
b Bé està el que bé acaba, en-
cara que hagi estat al darrer
minut, i de penal. Tindrem un
govern ferm que portarà a ter-
me el mandat democràtic in-
dependentista. Ara el proble-

ma de governabilitat el tenen a
Madrid. I les possibles elecci-
ons seran estatals, no pas na-
cionals. No ho poden pair, això
que la transversalitat s’imposi
aquí i ells siguin incapaços de
formar un govern estable; és
difícil que el PSOE es vulgui su-
ïcidar casant-se amb el PP. Les
situacions complexes s’han de
solucionar amb intel·ligència i
habilitat, i així s’ha fet. Mas ha
actuat com un polític d’estat, i
aquest pas al costat li donarà
reconegut de fons. Gràcies
també a la bonhomia i cohe-
rència de Junqueras i Rovira, al
lliurament desbordant de Ro-
meva... I a David Fernàndez,
Baños, Botran... per haver prio-
ritzat el procés a la ideologia;
això sí, crec que Xirinacs us
hauria d’il·luminar en el tema
del procediment assembleari:
no pot ser que pirates s’hagin
infiltrat en les vostres vota-
cions!
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
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