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La ressurrecció còmplice

A
M . V á z q u e z M o n t a l b á n

mb molt pocs estí-
muls exteriors per a
la diversió vam créi-
xer explicant-nos
aventis o matant-nos
amb els dits en fin-

giment de pistola, pum pum, quèiem a
terra sabent que n’hi havia prou que un
de la nostra banda ens toqués amb un
dit per ressuscitar i prosseguir el com-
bat. Les persones grans es morien de
veritat, normalment entre els cinquan-
ta i els seixanta anys, per això l’espe-
rança de vida a l’Espanya d’aleshores
s’establia als cinquanta i tants i a partir
d’aquesta edat la gent posaven cara
d’angoixa o de cambrers que busquen
propina. Si estableixo un polígon irre-
gular entre els carrers barcelonins Joa-
quín Costa, Sant Antoni Abat, Sant Ra-
fael i de la Botella, amb la plaça del
Padró com a centre arqueològic en ex-
cavació perpètua de les seves ruïnes,
construeixo en realitat l’univers caldeu
en què vam néixer i vam adquirir re-
flexos condicionats Benet i Jornet, Te-
renci Moix, Maruja Torres i jo. Les
bombes havien obert un carrer entre la
plaça del Padró i Riera Alta durant anys
i anys conegut com el carrer trencat, i
durant molt de temps va quedar me-
mòria dels veïns que havien mort sota
les bombes i en els murs s’hi podia
veure el baix relleu que quedava d’un
excusat bombardejat pels de l’Eix, o les
rajoles abocades al buit d’una cuina
abatuda per una bomba franquista poc
intel·ligent. Entre les rondes, és a dir, les
antigues muralles, i el port vam néixer
i vam viure en una geografia i una his-
tòria de ciutadans vençuts, no només
per la guerra, sinó també pels exilis, del
camp a la ciutat en el cas del proletariat
català, de totes les Espanyes que havien
aportat murcians, gallecs, aragonesos
des del segle XIX com a avançada de la

llarga marxa dels andalu-
sos als anys quaranta i
cinquanta, sense altra
possibilitat de reforma
agrària ni de diversificació
productiva que emigrés a
Barcelona.

Venedores de pa blanc
d’estraperlo, també de ta-
bac ros, patètics ancians
que oferien hortallisses
que havien arribat el mer-
cat negre des del Prat,
guàrdies, guàrdies, guàr-
dies, urbans o de la porra,
tots apallissadors, guàrdi-
es de postguerra a la caça
d’aquells vells verdulaires
ambulants o estraperlistes
sense protecció que ulti-
maven el gran recorregut
descendent de l’estraper-
lo, des de les altures buro-
cràtiques dels proveï-
ments i transports fran-
quistes. De tant en tant
una centúria de nois ves-
tits de torracollons co-
mandats per un torraco-
llons disfressat de noi,
desfilava i ens recordava
que per l’Imperi s’arribava
a Déu, també als caiguts
per la Pàtria, el Pa i la Jus-
tícia. A vegades el comando obligava
ingerir oli de ricí a les dones més esva-
lotadores de les cues en uns temps en
què fins i tot l’aigua potable de la plaça
del Padró necessitava cues, i també la
llet de la lleteria encara amb vaques, o
a les botiques de queviures, arrossos i
olis diguem que d’enginyeria genètica o
el vi venut a les tavernes a petricons,
pols i aigua, deien els experts, científi-
cament encoratjats perquè Franco creia
possible obtenir petroli dels vegetals de

les ribes dels rius. Li havia venut la
moto un hongarès feixista.

Putes. Putes. Putes. Opípares algunes
a l’espera de posar per a una pel·lícula
de Fellini, Amarcord, per què no Otto e
mezzo, tuberculoses la majoria, amb
l’esperança posada en la campanya Pro
llit del tuberculós pobre que conduïen el
senyor Dalmau i el senyor Viñas des
dels micròfons de ràdio nacional. Pu-
tes i capellans, gairebé tots castrenses,
alguns fins i tot horroritzats pel resul-

tat de la croada. Hi havia
una sola informació polí-
tica radiofònica per a
molt poques ràdios enca-
ra, però compensava l’a-
parició de cantants del
carrer als quals se’ls tira-
ven peces de deu cèntims
de níquel des dels balcons
on molts veïns criaven
galls i coloms o a l’estiu
sortien a fer la migdiada,
ells en samarreta sense
mànigues, elles amb les
aixelles a l’aire a causa de
vestits massa desbocats,
vençuts per la seva mala
tela.

Lògicament vam haver
d’explicar-nos moltes
aventis. I morir des de la
seguretat que donava res-
suscitar tan fàcilment.
Anar les més vegades
possibles als cinemes de
barri on el Technicolor
oferia altres punts cardi-
nals o intercanviar cro-
mos de pel·lícules absolu-
tes o aconseguir cartells,
imatges, imaginaris, fins i
tot calendaris que de sob-
te il·luminaven les nostres
cavernes amb nus, perso-
nes i paisatges, impossi-
bles, impossible l’encar-
nació del mite. De com-

prar o intercanviar cromos al Mercat
de Sant Antoni, Terenci Moix va passar
a negociar-los per Internet fins fa una,
dues setmanes. Una foto de Sal Mineo,
crec. S’estava morint per haver fumat
molt però l’últim que va demanar va
ser un ducados. I és que s’havia explicat
sempre moltes aventis, especialment
aquella del fumador empedreït que de
sobte es mor, però vet aquí que el seu
amic li posa els dits al pit i proclama:
“Salvat!”
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L
legeixo que l’expresident Bush, el
pare, ha fet unes declaracions
davant empresaris nord-ameri-
cans dient, si fa o no fa, que no

calia que es preocupessin, que els pro-
blemes seriosos no es resoldrien fent cas
a les manifestacions de Barcelona. Ha dit
que els afers importants no es decidei-
xen mesurant la quantitat de gent que
es mobilitza a la nostra capital. Evi-
dentment, el xovinisme barceloní, d’in-
equívoques arrels provincianes, s’ha
destapat immediatament: “Fixeu-vos-hi,
fins i tot en Bush pare sap el que fem
aquí!” El consistori se sent orgullós que
l’expresident consideri la nostra capital
una referència en la mobilització ciuta-
dana. Doncs bé, a mi, aquest referent,

em preocupa.
El senyor Bush pare hauria pogut triar

una altra ciutat: París, Londres, Milà, fins
i tot Berlín. Allà també es fan manifes-
tacions tant o més importants. Però
l’expresident estava davant d’empresa-
ris; i no s’ha atrevit a mencionar ciutats
de tant de pes. Ha triat Barcelona. No ha
tingut la sensació que, en esmentar la
nostra capital, estigués posant el dit a
l’ull a cap centre econòmic i financer
important. I preocupa que els mateixos
diaris que el 29 de març passat anunci-
aven la rèplica de l’alcalde Clos a l’ex-
president Bush tot volent-li plantar cara,
ens expliquessin, també, que el vol de
Barcelona a Nova York (l’únic enllaç in-
tercontinental que teníem, malgrat fer

escala a Madrid) s’anul·li indefinidament
per manca de demanda. Seria bo recor-
dar que, quan aquest vol va començar
les activitats estacionals de l’any 2002,
els diaris es van omplir de fotografies del
conseller de Turisme d’aleshores i de
l’alcalde Clos junts, a bord de l’avió de la
Delta, tot brindant amb escumós català.
Per contra, ara, de fotografies assumint
l’èxit del tancament de la línia, no n’he
vist cap.

Però no voldria que l’anècdota ens
distragués de la pregunta clau, que
continua en l’aire. ¿Per què l’expresident
Bush ha dit a un grup d’empresaris que
no cal tenir-nos en compte? ¿Per què, en
canvi, evita dir als empresaris americans
que mereix la pena invertir a Barcelona?

He parlat amb directius d’algunes
empreses internacionals a les quals el
Fòrum de les Cultures 2004 ha plantejat
la possibilitat de patronatge, i alguns em
comenten que no es veuen amb cor de
traslladar la proposta a les seves centrals
de màrqueting. En primer lloc, pel des-
coneixement absolut que es té de la ce-
lebració del Fòrum a nivell internacio-
nal, però també per por que l’esdeveni-
ment esdevingui una macrofesta estil
ONG de disseny, que acaba amb mani-
festació i xiulada davant, precisament,
les seus de les empreses que han pagat la
festa. “Encara em fotran al carrer per

culpa del Fòrum”, em deia un.
Convindria decidir quina Barcelona

volem. Perquè la que s’escandalitza ri-
dículament quan veu un nen jugant
amb una pistola de plàstic, però que riu
badocament abans d’hora, amb cara
d’intel·lectual, quan en Woody Allen està
a punt de fer la pròxima gracieta, no té
futur. Correm el perill que quan una
multinacional tingui un deute amb un
país del Tercer Món (com ha succeït
darrerament) vulgui cancel·lar-lo amb
els diners obtinguts de vendre la seva
planta de producció de Barcelona. Per si
mai això arriba, cal preguntar-se quins
interessos defensarem. ¿Festejarem la
rectificació de la injustícia amb el Tercer
Món, o bé donarem suport als sindicats
que protestaran pel tancament de la
nostra fàbrica?

Els catalans estem oblidant d’on prové
la nostra capacitat per generar benestar
–aquella capacitat que realment permet
poder ajudar el Tercer Món–. I els ben
asseguro que no prové de les tendències
que ens hem marcat els darrers anys. Ni
de les que determinats líders ecopacífi-
cament correctes estan deixant que se-
guim. Alguns de vostès diran que això
que els explico són meres opinions. Per
això la setmana vinent hi tornaré. Però
aquest cop amb xifres. Si us plau, dis-
sabte que ve agafin llapis i paper.


