
a uns dies em va arribar un xec
amb el qual se m’havien de retri-
buir uns articles publicats fa

temps en una revista. Intentàrem ser
elegants i no dir noms. Un cop ingres-
sat el xec, al cap d’uns dies em va ser
retornat. Com deuen comprendre, la
devolució em va fer posar de mal hu-
mor. De fet, vaig tenir la intuïció que
no cobraré mai els articles. Però encara
em vaig empipar més quan me’n vaig
adonar que, amb la devolució, se m’hi
afegia un recàrrec de 18 euros! Em
vaig sentir com si estigués ajaguda a
terra després d’un cop a l’estómac i
vingués algú més per clavar-me una
coça. No m’ho podia creure: 18 euros
per no haver cobrat un xec. I encara no
m’ho crec. Però és cert. Tant com que,
per més que sàpigues de quina manera
van acumulant beneficis, les caixes i
els bancs sempre tenen aquesta capaci-
tat de sorprendre’t en el cobrament de
les comissions. Quan vaig telefonar a
la meva oficina explicant, indignada, el
cas em van dir que aquesta és la comis-
sió que permet el Banc d’Espanya pel
que fa a la devolució de xecs. I jo em
pregunto: encara que ho permeti, és
obligatori cobrar aquesta comissió?
Aquesta feina de tornar un xec val 18
euros? No en fan prou amb tots els inte-
ressos que cobren? He insistit amb
l’esperança que em compensessin l’es-
candalós recàrrec, però no me n’he sor-
tit. Amics i coneguts m’asseguren que
no sempre es cobren aquestes comis-
sions. Que com més diners tinguis al
banc o a la caixa, menys comissions et
cobren. A hores d’ara, encara no sé si el
recàrrec l’han cobrat a la caixa on tinc
el meu compte corrent o a la caixa que
ha retornat el xec. La qüestió és que, a
més de no cobrar el xec, tinc 18 euros
menys. Explico el cas amb el convenci-
ment que no és una anècdota, sinó que
exemplifica la indefensió davant dels
bancs o les caixes on sembla que estem
condemnats a tenir una llibreta per fer
una sèrie d’inevitables operacions eco-
nòmiques. Que difícil que és no passar-
hi! Segur que saben de què els hi parlo.
I segur que saben què és una comissió
bancària: un atracament.

F
18 euros

la columna | IMMA MERINO
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El cinema de casa teva

1
3
0
0
1
4
-9

1
3
0
1
3
µ

16.00 - 18.10. GOLFA: 01.00 18 anys

La noche es nuestra: 20.20 - 22.40

16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45

GOLFA: 01.00. 13 anys

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

GOLFA: 00.30. 7 anys

16.45 - 19.30 - 22.00

GOLFA: 00.30. 7 anys

les propostes | CARLES ALUJU FERRER

SANT CUGAT DEL VALLÈS
11, 12 i 13 d’abril

Mira-sol puja el teló
● El casal cultural de Mira-sol és marc a
partir d’avui de la setena edició del Festi-
val de Teatre d’aquest districte de Sant
Cugat amb actuacions de companyies
professionals i amateurs. El grup Mira-sol
Teatre –organitzador del festival– és l’en-
carregat d’iniciar aquesta edició –avui a
les 10 de la nit– amb l’obra Després de la
pluja, de Sergi Belbel. Dissabte es repre-
senta El tresor amagat –a les 12– i Fuita
–a les 9 de la nit– i durant la tarda es farà
un taller d’arts escèniques. Diumenge és
el torn de l’espectacle de dansa El tresor
amagat –a les 12– i de les bombolles de
Pep Bou a Bufaplanetes –a les 7–. La
cloenda es farà a 2/4 de 9 amb un especta-
cle de foc dels diables de Sant Cugat.

SABADELL
11 i 12 d’abril

Monòlegs de dona
● No puc més! és l’espectacle que aquest
cap de setmana es pot veure al centre cívic
de Sant Oleguer organitzat pels Amics de
l’Àgora. Es tracta d’un monòleg de Glòria
Martin que ens mostra les peripècies de
l’atrafegada vida d’una dona. La posada
en escena és a càrrec de Montse Costa. El
preu de l’entrada és de 8 euros. L’especta-
cle, que comença a les 10 de la nit, es po-
drà tornar a veure el 20 i el 27 d’abril.

SANT LLORENÇ SAVALL
12 d’abril

Il·lustració al Marquet
● Gest Lúdic L’Obrador fa aquest dissab-
te, a 2/4 de 7 de la tarda, un berenar inau-
guració de l’exposició Quelot, la il·lustra-
ció com a llenguatge que fins a l’11 de
maig es pot veure al Marquet de les Ro-
ques de Sant Llorenç. De Quelot en desta-
ca la utilització d’una tècnica rica en tex-
tures i matisos i d’una gamma cromàtica
de colors vius i rotunds inspirades tant en
vells mestres com en artistes contempora-
nis.

Un moment de la presentació del TNT amb el músic del grup Ulisses. / M. CARRERA

● Per segon cap de setmana consecu-
tiu Terrassa viurà les originals crea-
cions de l’espectacle que configuren la
primera edició del festival Terrassa
Noves Tendències (TNT) que impulsa
el Centre d’Arts Escèniques de Terras-
sa (CAET). La sala Faktoria d’Arts és
marc, avui a les onze de la nit, d’una
particular mirada crítica a la democrà-
cia amb l’espectacle Realidades avan-
zadas, una producció de la companyia
Conservas. El muntatge incideix de
manera particular en la qüestió de la
propietat des de tres grans eixos: l’ha-
bitatge, l’espai públic i la propietat im-
material. Dalt de l’escenari, més d’una
vintena d’actors volen transformar el
pensament a partir de la reflexió iròni-
ca de la societat actual. I per ser cohe-
rent amb el que es predicarà des de l’es-
cenari, un cop acabi la representació el

TERRASSA. Fins al 26 d’abril

Originalitat a escena
públic es podrà endur un CD-ROM in-
teractiu amb textos, vídeos, músiques i
imatges relacionades amb l’espectacle.
L’entrada val 5 euros. La segona pro-
posta del TNT per aquest cap de setma-
na és dissabte, a les nou del vespre, al
Teatre Alegria i es tracta d’OB-ses-
sions, una creació de Jordi Oriol. El
muntatge –14 euros– tracta de la difi-
cultat dels adults per sentir-se feliços.
Una obsessió és el punt de partida cap a
una peripècia que portarà els especta-
dors per les capes més fosques de les
pors dels adults, però amb un rerefons
de comèdia trepidant. OB-sessions es
podrà veure del 10 de setembre al 5
d’octubre a la Sala Beckett de Barcelo-
na. El TNT clourà la seva primera edi-
ció el pròxim 26 d’abril i ho farà amb
l’estrena en exclusiva de dos especta-
cles aquell cap de setmana.


