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Opinió
LA TALAIA

RETORN I CANVIS A LA FIRA

L
a Mediterrània tancarà avui una edició de recuperació que ha anat 
completament lligada a l’aixecament de restriccions de la pandè-
mia en els equipaments culturals i, de retruc, en la restauració; tot el 
contrari del que es va viure fa un any en una fira que, malgrat tot, va 

ser l’única al país amb espectacles presencials. Qualsevol pas endavant es 
percep, ara, com una victòria contra un virus  que, el 2020, va obligar la fira 
manresana a suspendre els muntatges adreçats als escolars, la llotja pre-
sencial, els off i qualsevol representació al carrer. El certamen del 2021 es re-
cordarà, més enllà de la programació artística, per haver  viscut un retorn, 
ni que sigui a mig gas, d’alguns dels elements que defineixen un mercat d’es-
pectacles: una llotja on els professionals es retrobin (sense estands, això sí) i 
actuacions, novament, en una plaça, la Porxada, que ha acollit els concerts 
de l’Estepa i l’Humus, i les activitats de cultura popular. Ara tocarà valorar si 
els canvis provocats per la pandèmia, com el trasllat de la llotja professional 
al pati del Casino o la incorporació de la Porxada, mereixen tenir continuï-
tat en espera que el 2022 el carrer agafi el protagonisme robat pel virus. 

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

Q uè té El juego del calamar perquè 
s’hagi fet tan popular? La reeixida  
sèrie de Netflix intenta arribar al 

moll de l’os de la condició humana: el sen-
tit de la vida.  

Ho intenta mostrant un grup de perde-
dors que lluiten fins a la mort pels diners 
que els sobren a uns milionaris avorrits en 
un entorn en el qual les regulacions socials 
se substitueixen per la llei de la selva.  

Es tracta d’un holocaust de pobres que, 
en general, estan disposats a eliminar altres 
de la seva mateixa condició, al mateix temps 
que ells per als poderosos no són res.  

La diferència es troba en què els pobres 
circulen pel joc dissenyat pels rics, i no a 
l’inrevés. Hi ha una diferència entre qui dis-
senya i aplica les normes i qui les pateix. Te-
nen en comú que no els importen els altres. 
Aquí és on he trobat el gran forat de la sèrie. 

Se suposa que els perdedors participen en 
el joc per ajudar amb la fortuna guanyada 
la seva mare, la filla, el germà... I això és fals. 
Ningú es posa expressament en una situa-
ció que implica haver de matar per així po-
der ajudar algú que estima, perquè ningú 
acceptaria ser ajudat a aquest preu.  

Al marge d’això, l’èxit de la sèrie de tele-
visió sud-coreana es pot resumir en una fra-
se de Henry Miller: «Quan les nostres prò-
pies vides es veuen amenaçades comen-
cem a viure». Però no deixa de ser una ver-
sió menys estilitzada d’Els immortals, la 
pel·lícula en què Christopher Lambert in-
terpreta Connor Mcleod, que al segle XVI 
s’adona que és un immortal condemnat a 
lluitar durant segles amb els que són com 
ell fins que només en quedi un.  

El juego del calamar té en comú amb l’os-
caritzada pel·lícula, també sud-coreana, 

Paràsits, molts aspectes tècnics i interpre-
tatius i la crítica social al sistema capitalis-
ta i als individus febles, oportunistes i sen-
se nord que fan possible que avanci cap a 
una versió cada cop més descarnada dels 
rics més rics i els pobres més pobres.  

La pretesa quadratura del cercle és que 
els rics perden les ganes de viure, com els 
pobres, però d’una altra forma. Tothom sap 
el que té però molts pocs el que val. Així que 
ens entestem a viure en funció del que cre-
iem que necessitem quan l’únic que neces-
sitem és viure.  

M’ho deia un conegut parlant l’altre dia 
per telèfon mentre els nets li escalaven les 
cames: «Jo estic content de poder aixecar la 
persiana al matí i fer un cafè».  

La solució de l’enigma de la sèrie és al tí-
tol: «El juego del calamar» el que té és mol-
ta tinta per despistar.

La tinta del calamar no és un joc
Francesc Galindo
EL RASPALL

francescgalindo@regio7.cat

ESTRELLA

ARTÍFEX MARKET 
Viver d’artesania. Una vintena de parades van omplir ahir la plaça 
Puigmercadal en la primera edició de l’Artífex Market, un nou mercat 
d’artesania organitzat per celebrar el primer any de vida del viver 
d’emprenedoria artesanal promogut per l’Ajuntament de Manresa.

ESTRELLA

ELS TIRALLONGUES 
Colla castellera manresana. El grup va retornar ahir a la programa-
ció oficial de la Mediterrània en una diada a la plaça Porxada en què, 
per primer cop des que va començar la pandèmia, van poder fer pinya 
amb altres colles, en aquest cas, els Castellers de Lleida.

ESTRELLA

AE CADÍ LA SEU 
Equip de la Lliga Femenina Endesa. Les jugadores de Bernat Canut 
es van imposar ahir a la pista del Kutxabank Araski i lideren la compe-
tició amb cinc victòries en cinc partits jugats. En aquesta inesperada 
bona ratxa ha estat fonamental l’aportació de l’ala-pivot Irati Etxarri.
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FIL PER 
RANDA

u El rector de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Cata-
lunya, Josep Eladi Baños, va 
destacar en l’acte d’inauguració 
del nou curs acadèmic, celebrat 
a Manresa, la recuperació de la 
normalitat després de les res-
triccions per l’epidèmia. Recu-
peració en tots els àmbits tret 
de l’ús de la mascareta, que 
dona la imatge de «bandolers 
de l’oest americà quan atraca-
ven bancs», segons el rector.

La mascareta 
d’atracadors de 
bancs

Sònia Parra Garcia


