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artS eSCèniqueS. El Tea-
tre la Unió acollirà menys 
espectacles dels previstos 
en la programació d’aques-
ta temporada. Els muntat-
ges que no es representaran 
són Colirios de grandeza, 
previst en un principi per 
a l’11 de desembre, i Sobre 
rodes, per al dia 20. Els que 

Els problemes tècnics de La Unió 
fan reduir-ne la programació

el teatre la unió  #ARXIU
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Problema. La sala del teatre té el sistema elèctric malmès

Surt publicat ‘Anécdotas de pediatras’

David escamilla  #CEDIDA

laborador del DIARI, entre 
altres mitjans. Al llarg de la seva 
trajectòria ha publicat una tren-
tena de llibres, entre els quals hi 
ha Pepe Rubianes. Radiografía 
de un hombre libre, Les edats 
del fred o Tot Llach.

lletreS. El darrer llibre de 
l’escriptor David Escamilla 
(Barcelona, 1965), Anécdotas 
de pediatras (ed. Styria), 
recull diferents casos singu-
lars relacionats amb la medi-
cina i els infants. El volum 
explica, a través de més de 

200 pàgines i d’una manera 
didàctica, alguns consells de 
destacats pediatres de l’Estat 
espanyol, però també anècdo-
tes divertides, escatològiques, 
tendres i sorprenents sobre 
casos reals de la pediatria.

David Escamilla és col·-  C. Mercader

novetat. L’escriptor David Escamilla és l’autor del volum

Convocats a corts...

Antecedents. Vers l’any 1000, els comtes ja cri-
den a consell, el 1027, assemblees de Pau i Tre-
va, amb l’abat Oliva espiritualment al capda-
vant, es reuneixen per pactar la interrupció de 

guerres i violències, primer pas d’un parlament medie-
val, el 1192, el braç popular ja hi comença a participar, 
el 1213, el rei en Jaume jura les Constitucions davant 
de prelats, magnats i representants de ciutats i viles i, 
més instituïdes, el 1283. Recordem Pau Casals el 1971 
a les Nacions Unides, escoltat gairebé en silenci religi-
ós: “Deixeu-me que us digui una cosa, jo sóc un cata-
là! Avui Catalunya és una província d’Espanya, però: 
què era Catalunya? La nació més gran del món! I us 
diré per què: va tenir el primer parlament molt abans 
que Anglaterra. Al segle XI, totes les ciutats es reuni-
ren en una ciutat de França, llavors catalana, per par-
lar de pau i contra la inhumanitat de les guerres. Això 
era Catalunya!”.   
L’estructura. La presidència per al rei o per a un 
delegat, degudament aprovat, en cas contrari rebutjat, 
com s’esdevingué a Sant Cugat (ja en parlarem). El rei, 
el primer, sotmès a tot el legislat o viu per tradició, 
convoca, però, les Corts legislen! Tot recollit a les 

Constitucions i Usatges, i tot en orris amb Felip V, per 
la força de les armes i pel Decret de Nova Planta...
La Generalitat. Primer president Berenguer de Cruï-
lles, bisbe de Girona, elegit el 1359, el penúltim, Antoni 
de Solanell (1710-1713), abat de Sant Cugat, a qui tocà 
sofrir en carn pròpia bona part dels desastres finals. 
Morí el 1726, tot just retornat d’onze anys d’exili! 
Enterrat a l’església, entrant, passadís central, segona 
sepultura: alguna vegada, no hi passem tan de pressa 
ni tan de llarg... 
La davallada. Després de Casp, accentuada amb els 
Reis Catòlics, més amb Joan II i força esllanguides 
amb els Àustria: són un fre per al poder reial, cada 
vegada més absolut, fan nosa! La Generalitat intenta 
recuperar protagonisme, fins a l’enfrontament bèl·lic: 
guerra dels Remences, dels Segadors, de Successió! Les 
darreres Corts el 1705 i 1706, convocades  per Carles 
III (segons els nostres comptes). A partir del 1714 totes 
les institucions eliminades per Felip V, el guanyador, 
i  abandonats per l’austríac, convertit en emperador i 
pels altres estats aliats. Catalunya, políticament, ja no 
interessa! 
Enllaç entre passat i present. Ve a tomb fer-ho, i és bo, 
avui, amb uns records per a l’Ernest Lluch, motius: 22 
de novembre, novè aniversari del seu assassinat, per la 
seva vinculació personal amb Sant Cugat, pel seu pen-
sament: “Cal mirar el passat de Catalunya, no per copi-
ar-lo mimèticament, sinó per retrobar-hi l’alè d’un 
país, que segueix volent ser!”. Per ell, la història no era 
sols l’estudi del passat, sinó lliçó per aprendre’n el que 
calgui i construir, amb més encert, el país d’avui”. Tant 
de bo ho encertéssim! I no ho tenim pas gens fàcil...! •

de lluny i de prop
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“avui Catalunya és una província 
d’espanya, però: què era Catalunya? la 
nació més gran del món!” (Pau Casals)

de més de 10 quilowatts. 
Per aquest motiu, els con-
certs o muntatges de gran 
format han caigut de la pro-
gramació.

Fa unes setmanes ja es 
va dur a terme una inter-
venció d’urgència per repa-
rar aquest mateix sistema 
elèctric. Ara caldria, però, 
adaptar-lo per augmentar-
ne la potència. Per fer-ho, 
La Unió depèn de dues pos-
sibles vies per obtenir el 
crèdit necessari i fer front 
als costos. Una és a través 
d’una subvenció que l’enti-
tat ha demanat a la Diputa-
ció de Barcelona, i una sego-
na seria mitjançant un prés-
tec bancari que la junta ja 
ha sol·licitat, però que està 
pendent de resposta.•

sí que es podran veure són 
El molinet màgic, el 13 de 
desembre, Unplugged. Grans 
èxits a cappella, el dia 13, i 
Magicians, el dia 19.

Segons ha explicat al DIA-
RI el tinent d’alcalde de Cul-
tura, Xavier Escura, la sala 
de La Unió ha patit problemes 
en el seu sistema elèctric, que 
fan que no s’hi puguin repre-
sentar espectacles que neces-
sitin una potència elèctrica 


