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TOP3 CL. SSICA
Recitals, concerts, bpera... Unatria de la
millor mfisica clhssica de la setmana
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La cita dels
antiavalots

La revisió de velles fotos del festival indica
que ha tingut un rumb com a mínim erràtic
CARLES COLS
BARCELONA

El Festival de la Infància ja té tants
anys, 54, que la carpeta de l’arxiu d’EL PERIÓDICO de textos i fotos és una caixa, com si fos el cas
de l’oli de colza, el segrest d’Olot,
el saqueig del Palau de la Música
o l’assumpte del vaixell Prestige.
Una opció seria oferir un resum
del que s’ha publicat, un retrat de
l’evolució d’aquesta cita nascuda
a l’equador del franquisme fins a
la més colauista actualitat, però

sembla més emocionant ficar la mà
a cegues a la caixa i treure un sobre
amb fotos, en aquest cas de les edicions entre 1980 i 1984, on apareixen
els que ronden els 40 avui, gent predisposada en alguns casos a dirigir
un país, quan devien tenir uns 10
anys i en les seves visites al saló podien testar professions amb futur.
Per exemple, policia antiavalots.
Així és. En la primera de les imatges un nen subjecta amb la mà un
d’aquells escuts de la Policia Nacional que eren tan polivalents, ja que
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servien per protegir-se de les pedrades en formació de tortuga, a l’estil
legió romana, per donar unes bones
empentes a la multitud i, arribat el
cas, per repartir llenya. Al seu costat,
una nena es col·loca una màscara
antigàs. L’escena la contempla amb
gust Marta Ferrusola, sota la presidència de la qual es va celebrar durant anys el Saló de la Infància.

Estètica guerracivilista
Més fotos. Dos nens amb casc i el fusell Cetme en una trinxera d’estètica
guerracivilista. La següent. Quatre
nens ja més grandets esperen que
un cinquè els deixi apuntar a ells
amb la metralladora del que sembla un tanc. Una altra foto. Un nen
judoka li practica una humiliant
clau al seu rival, una altra vegada
sota la mirada afable de Ferrusola.
Vaja, que els senyals que a la primera dama de Catalunya no se l’havia
de perdre de vista eren allà, a la vista de tothom, i ningú se’n va adonar.
Tampoc cal menysprear l’escena d’aquells dos nens a qui un pa-

En imatges
històriques
dels 80 apareixen
nens amb
cascos i fusells
El problema de
fons és que la cita
la munten adults
sense preguntar
als nens

rell de policies passegen a cavall.
Els animals, en aquest cas, eren tan
polivalents com els escuts, ja que si
era necessari s’anava amb ells a reprimir protestes, com si els gairebé 100 anys transcorreguts des que
Ramon Casas va pintar La càrrega
fossin en va.
Hi ha més fotos. Nens bombers,
no només perquè es posin el casc, sinó perquè apaguen un foc que riute’n tu de Steve McQueen en la seva lluita contra el colós en flames.
Nens aviadors de combat. Nens escaladors. A la majoria, cal acceptar-ho,
se’ls veu tan contents com a aquells
altres d’una altra fotografia que tenen la seva primera festa de l’espuma, més decent, això sí, que algunes
de les que anys després se celebrarien de nit en discoteques de la ciutat
i la costa.
Això que se’ls veu contents deu
semblar una apreciació subjectiva.
D’acord. ¿Contents comparat amb
què? Doncs en aquesta caixa de les
fotos no hi ha, a simple vista, passant fulls com cartes d’una baralla,
cap púber amb brillantor als ulls en

aquell instant en què recicla vidre,
cartró i plàstic, cada residu al seu
corresponent contenidor. Són nens,
¡carai!.
Aquest any, el Festival de la Infància també es recicla, tant que fins
i tot canvia de nom. La Ciutat dels
Somnis, passa a dir-se. És un nom
que (els que ronden els 40, a qui van
dedicades aquestes línies, ho entendran) és molt poc goonies. Potser el
problema de fons ha sigut sempre
que el festival l’organitzen adults (la
qual cosa és fins a cert punt natural),
però sense preguntar als nens. Així
ja va ser des de la seva gènesi.
Això va ser el 1963. Amb motiu
del Nadal, Ràdio Nacional d’Espanya va organitzar una campanya benèfica, fet que tindria gràcia si fos
berlanguià, però no, perquè el propòsit era, segons el NO-DO, «portar
l’alegria als nens dels suburbis» amb
la recollida de joguines i aliments.
Com a Plácido però sense un pobre a
la taula. Des d’aleshores, desenes de
milers de nens han passat per aquí.
Alguns, ja ho hem dit, fins i tot són
candidats electorals. H
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Canal 33 – El 33 recomana
11 de desembre de 2017
Emissió de la peça que recomana El Messies dirigit per Jordi Savall al Palau de la
Música Catalana, el 20 de desembre (Palau Bach).
Enllaços:
http://www.ccma.cat/tv3/33-recomana/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/el-messies-de-handel-per-jordi-savallpalau-de-la-musica-barcelona-201217/video/5707536/
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