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opinión
Unes eleccions per a gaudir
JAUME
BOIXADÓS

STEM davant unes elec-
cions en què tothom
amaga el cap sota l’ala
per tal de no haver de dir
la veritat sobre la situa-

ció econòmica i, cosa encara més im-
portant, el que ens espera a partir del
23 de maig. L’índex d’atur, ja sigui lo-
cal, autonòmic o estatal, no para
d’augmentar, cada cop hi ha més fa-
mílies amb tots els seus membres sen-
se ocupació i mentrestant la classe di-
rigent, obeint les consignes d’una en-
telèquia que hom anomena “mercats”,
només es preocupa per reduir un vo-
luminós dèficit generat en bona part
per la màniga ampla de les adminis-
tracions. En front aquesta situació gai-
rebé desesperada, els responsables
econòmics del país només veuen la
sortida de la crisi en l’augment de la
renda disponible de les famílies i, con-
seqüentment, en un creixement del
seu consum. Greu error, que la reali-
tat ja està demostrant quan només
portem quatre mesos de l’any; el mi-
nisteri d’Economia havia calculat que
enguany la despesa de les llars puja-

ria en un 1,8 per cent i sembla que tot
estirar ho farà en un 0,8. Aquesta di-
vergència entre unes previsions opti-
mistes i la realitat és del tot coherent
si es té en compte que creix la desocu-
pació, hi ha una moderació salarial,
quan no directament una retallada, la
pujada del preu del petroli fa augmen-
tar la inflació i redueix el poder adqui-
sitiu i, a més, hi ha un augment dels ti-
pus d’interès que fa que hàgim de des-
tinar més diners a la quota de la hipo-
teca. Amb totes aquestes circumstàn-
cies plegades no és estrany que les fa-
mílies deixem de banda qualsevol
despesa que no sigui estrictament ne-
cessària i s’allunyi del dia a dia. Ho de-
mostra que la venda de cotxes estigui
en aquests moments al mateix nivell
que fa, ni més ni menys, que divuit
anys enrere.

Tanmateix, i malgrat aquesta situa-
ció de deteriorament progressiu de la

realitat socio-econòmica, l’únic pla
que tenen les administracions és el
d’encomanar-se als ciutadans perquè
consumeixin més, tot i que no se sap
ben bé d’on pensen que trauran els di-
ners donat la cada cop menor dispo-
nibilitat. I per si les circumstàncies no
fossin prou adverses per a la ciutada-
nia, són les pròpies administracions
les que demanen diners, via bons pa-
triòtics, lletres del Tresor, etc., per tal
de poder finançar el seu dèficit, min-
vant així encara més el líquid en cir-
culació i la renda disponible.

Aquestes eleccions són per gaudir-
les, en la mesura que es pugui, mal-
grat que no ens diguin tota la veritat.
D’ençà el 23 de maig serà quan allò
que ara s’amaga amb tan de zel sorti-
rà amb tota la seva cruesa a la llum.
Llavors sí que es donaran a conèixer
l’estat dels comptes, la situació catas-
tròfica de les hisendes i, com no, s’apli-
caran les retallades amb mà de ferro.
I tot plegat perquè en aquests darrers
anys s’ha estirat més el braç que la mà-
niga, s’ha de pagar la disbauxa come-
sa per les entitats financeres i, en de-
finitiva, perquè així ho dicten els “mer-
cats”, cosa que ningú sap què són però
malauradament vivim aferrats al seu
desig i al seu caprici.

* L’autor és periodista

L’únic pla de
l’administració
per sortir de la
crisi sembla ésser
el consum de les
famílies i
aquestes estan
exhaurides
econòmicament

E D I T O R I A L

Peter Handke al Principal

‘hora en què res no sabí-
em els uns dels altres”, de
Peter Handke (Àustria,
1942) una obra de teatre
sense paraules, a la fron-

tera de la dansa contemporània o al te-
atre de gest. S’interpreten històries
fragmentades que transcorren en una
plaça imaginària. La peça teatral trac-
ta d’infinites “petites històries”: canvi-
en les estacions i el temps, hi ha una
circulació, un anar i venir constant de
persones de qualsevol edat, el temps
es fa visible i alhora invisible, aparei-
xen gent de la història i de la ficció, des
de Papagueno fins Enees, un home de
negocis amb el seu maletí, Abraham i
Isaac, un rodamón, un boig i un cava-
ller, el Matraca i “la Molinillos”. La jue-
va de Herzlia, amb una màscara de gas.
L’obra sembla un guió d’accions. Hi ha
sorolls, gemecs de dolor, por i plaer,
sons de patins i robatoris, coreografies
sobre una carta, uns soldats, el fred i la
calor, tot hi cap o pot tenir cabuda a la

plaça plena de cantonades, no hi ha
frontera entre realitat i somni. L’obra té
una gran càrrega poètica que ve poten-
ciada per la música en directe i les
imatges. El resultat, la suma d’aquests
elements, és un poema visual d’una
hora de durada.

Estrenem aquesta setmana, demà di-
jous 12 de maig, i acabem les represen-
tacions diumenge. En escena més de
cinquanta actors de les companyies
“amateur” de Terrassa, treballant sen-
se ànim de lucre amb un esperit de ge-
nerositat com si el contingut de l’obra
i la forma es fonguessin de manera
magnífica i sorprenent en aquests
temps tan negres per a la lírica. Cada
actor interpreta tres personatges com
a mínim, més de cinc-cents personat-
ges diferents. Les carreres pels laterals
a la recerca del vestuari del proper per-
sonatge a interpretar són un veritable
espectacle.

Fa uns anys vam poder veure al Grec
de la mà de Joan Ollé una versió de la
peça. Es va estrenar per primer cop a
Viena sota la direcció del cap del Burg-
theater, Claus Peymann. La idea d’es-
criure aquesta obra a l’autor austríac li
va venir segons ha explicat en alguna
entrevista, assegut en un bar en una

plaça italiana. L’obra explora el gest
quotidià, el real i el màgic es fonen en
un moment de l’obra en el qual tot el
món es reconeix i s’abraça. L’obra ens
parla de la realitat que tenim al costat
mateix de nosaltres i que estranyes for-
ces que ens sabem d’on vénen ens im-
pedeixen veure. El públic que assistei-
xi a la representació aquests dies pot
sortir del teatre amb un punt de refle-
xió filosòfica sobre la realitat, de tal ma-
nera que pot aprendre alguna cosa de
si mateix veient els altres. Si alguna
cosa he après d’aquests llargs mesos
d’assaig és que l’obra és una reflexió so-
bre el nostre entorn físic, visual, reflex
formal de la monstruositat de la inco-
municació en què vivim submergits en
les grans ciutats tot i el Iphone 4 de co-
lor blanc, les paraules no serveixen en
aquest cas, són insuficients, es tracta
de fotografies, petits documentals, un
món visual. Davant d’aquestes imat-
ges no podem més que preguntar, es-
tupefactes: què és això, un ésser hu-
mà?

És impossible que jo em perdi l’obra,
estic a l’escenari, espero veure’ls pas-
sar pels passadissos del Principal
buscant les seves butaques, els espe-
rem.
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La mitad

L
A estadística de venta de coches el pasado
mes de abril en Terrassa resulta desolado-
ra. El descenso interanual es del 54 por cien-
to y de un 32,2 por ciento en relación al mes

anterior. El proceso de caída libre de las ventas re-
sulta más cruel porque no está claro que haya to-
cado fondo. El sector resistió con mayor o menor
fortuna, después del primer ajuste, gracias a las
campañas de bonificaciones en la compra de ve-
hículos nuevos por parte del Gobierno –que fina-
lizó casi hace un año–, y el impulso que produjo el
anuncio del incremento del Impuesto de Valor Aña-
dido (IVA), pero desaparecidos esos dos estímulos
las ventas no dejan de descender mes a mes. Es
cierto que en la comparativa anual del mes de abril
las cifras de este año aún compiten con las regis-
tradas durante la época en la que los incentivos es-
taban vigentes, pero hay que tener en cuenta que
el mes pasado se vendieron en la ciudad 140 ve-
hículos, una cifra sensiblemente baja, y que el mes
anterior se habían vendido 168.
A estas alturas constatar que la crisis afecta al con-
sumo es una perogrulla, pero en aquellos produc-
tos que no se consideran de primera necesidad se
está llegando a casi una paralización extremada-
mente preocupante, básicamente por el efecto que
ello puede tener en el sector productivo y en el
empleo.
El círculo vicioso funciona desde el principio de la
crisis, generado por la coyuntura económica y de
forma muy especial por la falta de confianza en una
mejora a corto o medio plazo. En 2008, incluso los
más pesimistas creían que en el horizonte de 2010
empezarían a consolidarse los brotes verdes que
de forma esporádica mostraba la economía espa-
ñola. A mediados de 2011, lo que se tiene asumido
es que la situación va a mantenerse de forma ne-
gativa durante muchos meses más y que la recu-
peración, aunque ya no entendida como el retor-
no a la situación anterior, aún va tardar mucho en
llegar.

MIENTRAS las empresas exportadoras parecen
consolidar una marcha positiva, aunque sea

en porcentajes extremadamente modestos; son
muchos los sectores que aún están comprobando
si sus resultados son el final de las caídas de bene-
ficios y el incremento de las pérdidas, esperando
que el fondo de la curva suponga remontar, aun-
que sea lentamente. La moderación, especialmen-
te la salarial, que salvo excepciones, ha supuesto
importantes pérdidas de la capacidad adquisitiva,
limita de forma decisiva el estímulo del consumo
interno y como en los años del franquismo parece
que el turismo pueda volver a ser el motor decisi-
vo de la economía española a pesar de la innova-
ción, el desarrollo y la inversión en I+D que mu-
chas compañías llevan décadas impulsando y con-
solidando. La misma congelación y moderación sa-
larial que los consumidores resisten desde hace
cuatro años debería reflejarse en los precios para
intentar que el consumo no siga bajando y detrás
de él muchos sectores productivos. Esperando
cambios no se saldrá de la crisis, pero la responsa-
bilidad de impulsarlos no sólo recae en empresa-


