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Cultura

Els darrers anys s’han publicat diversos llibres crítics
amb la Barcelona contemporània, com Rambla del Ra-
val, Odio Barcelona... Alguns presagiaven la indignació
ciutadana contra la democràcia de baixa qualitat, con-
tra la mercantilització d’allò públic. Ha calgut que ens to-
quin la butxaca perquè s’hagi despertat més gent?
j Jo crec que ens adonem que aquesta crisi no és com
les altres, passatgera, temporal, sinó que és una crisi
estructural, un daltabaix del sistema. O, com diu Tho-
mas Coutrot, la fi del capitalisme parlamentari. En el
cas de la nostra urbs, costa més conscienciar-se per-
què el turisme fa pensar que segueix la festa permanent.

I què has volgut aportar amb Carcelona?
j He volgut, modestament, expressar un descontenta-
ment sobre com funciona la ciutat. Sobre com aquesta
manera de reprimir les llibertats, aquesta obsessió pel
civisme i per regular-ho tot, genera un malestar perma-
nent. Hi ha una mala llet que es va acumulant. I el llibre
vol explicar això, que la presó en aquest cas és mental:
és una presó de luxe amb les portes obertes.

Quin és l’objectiu d’aquesta crítica? En algunes ocasions
pot semblar que tot es carrega a l’esquena de la Barcelo-
na progre, que té vicis propis. Però moltes mesures im-

populars van sorgir del fet d’assumir tesis dels adversa-
ris, d’una certa transversalitat ideològica...
j El PSC ha governat durant 32 anys; per tant, és el res-
ponsable últim. Sí que és veritat que ha incorporat els
postulats d’altres grups i justament aquí està el proble-
ma: cada cop costa més de diferenciar-los. Per això en
les properes eleccions molts volen que s’enfonsin total-
ment el PSC i el PSOE, perquè s’hagin de reformular i
deixin de ser partits de dretes disfressats.

Els mitjans en tenim una quota de culpa. Pel fet d’assu-
mir els discursos dominants de manera acrítica, i per-
què sovint la dissidència s'expulsa fora del quadre, o es
deixa en un marge de la foto, com un contrapunt freak...
j Així és. El cas de Vicenç Navarro a Catalunya Ràdio
és una mostra d’això. No hi ha pluralitat als mitjans. No
hi ha opinadors que aportin elements diferents: estan
d’acord en general i es barallen per detalls. Són simula-
cres de debat, una manera d’enganyar la població.

Potser la sociovergència, o el bipartidisme espanyol, en-
tren perfectament dins la dinàmica de fabricació del con-
sens de la qual parla Noam Chomsky...
j El problema és que la gent no hi està d’acord, amb
aquest consens, i per això s’indigna. La classe política

ja no representa els interessos del poble, que reclama
canvis i topa amb un mur de silenci. 

Critiques el passat recent, però també relates anècdotes
amb dimensió literària. Com aquella trucada que et fan
a un hotel per assegurar-se que segueixes amb vida, per-
què la teva companya ha marxat i tu no...
j És una d’aquestes anècdotes personals, d’aquestes vi-
vències, a partir de les quals estiro el fil i intento treure’n
una teoria subjectiva i en certa manera pamfletària.

Aquesta evidencia com qualla el discurs de la inseguretat.
j Sí, em va deixar molt sorprès. En aquest aspecte, és
fort veure com s’han instal·lat càmeres de seguretat a
l’espai públic. El pitjor és que molts hi estan a favor sen-
se pensar en el retrocés en les llibertats que implica.

Al final, però, fas estades a l’Amèrica Llatina, però tor-
nes a la ciutat: síndrome d’Estocolm?
j Només es critica el que s’estima. Jo sóc de Barcelona
i em dol que ara, per a molta gent, sigui Carcelona. La
meva intenció en centrar-me en la part negativa, en exa-
gerar la crítica, és aportar el meu granet de sorra. Per-
què canviïn les coses, perquè ens deixem de tant disseny
i de tanta façana i apostem pel que ens faci feliços. �
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S’acaba de publicar el primer llibre d’aquest agitador cultural. Elaborat a partir de
textos publicats en un bloc, ‘Carcelona’ és un recull d’àcides cròniques quotidianes.
Ironitza sobre la Barcelona del disseny, del civisme i de les càmeres de seguretat
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