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El canvi de govern que hi ha hagut a Reus
després de les eleccions del 22 de maig, que

ha trencat l’hegemonia socialista i ha situat a l’alcal-
dia un batlle convergent, ja ha fet trontollar algunes
coses. Però un canvi de govern no pot paralitzar
l’engranatge municipal i que s’arribi a una situació
irrisòria com és el fet que l’Ajuntament degui
800.000 euros a la companyia Endesa perquè nin-
gú no ha donat l’ordre de pagament de les factures
pendents. I d’aquí que Endesa hagi enviat un recor-
datori oficial al consistori per notificar aquest deute
i per assegurar-se cobrar els interessos, sota l’ame-
naça de tallar l’electricitat als edificis municipals. En
rebre el burofax d’Endesa, l’equip de govern actual
va aprofitar per carregar contra els seus predeces-
sors i va atribuir el deute a la falta de liquiditat de
l’anterior equip de govern. Però es van haver d’afa-
nyar a fer un aclariment, perquè la realitat és més
crua, i el que ha fallat és tota la maquinària.

Fre a l’engranatge de
l’Ajuntament de Reus

La tan temuda llei òmnibus que el govern de
la Generalitat havia presentat en un exercici

remarcable i necessari d’esforç de racionalització
de l’aparell burocràtic acabarà, com ja s’havia
anunciat, trossejada en tres parts i amb la introduc-
ció de matisos importants que faran més passador
el tràmit que ha de començar el dia 20 a la cambra
catalana. Aquesta evolució és clarament fruit de la
mecànica de la política parlamentària, en què la
correlació de forces i els vots necessaris per a
l’aprovació de les lleis fan que un govern sense ma-
joria suficient hagi de tenir prou cintura per poder ti-
rar endavant els seus projectes. Aquest ha estat el
cas de la llei òmnibus, per a la qual hi ha hagut no
només una actitud d’allargar la mà per part de l’ex-
ecutiu, sinó també, una bona predisposició d’alguns
partits de l’oposició, com ara el PSC i ERC, per no li-
mitar la seva legítima feina de control de l’acció del
govern en un exercici de posar pals a les rodes.

La partició en tres parts del projecte inicial afavorirà
la introducció dels canvis necessaris de manera
més operativa i alhora permetrà arribar a acords a
diverses bandes de manera més senzilla, minimit-
zant la possibilitat d’enrocament de tot el procés
per culpa d’eventuals discussions puntuals que en-
callin la resta del procés. Després d’una arrencada
molt contestada, el principi d’acostament entre els
principals partits potser farà possible que l’acció de
govern pugui superar el primer escull i permeti
aprovar aquestes tres lleis abans que s’acabi l’any.

Llei pràctica, amb
bones pràctiques
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Ja s’ha convertit en un ritual que
l’equip dirigit per Albert Mestres
s’instal·li un dia de juliol en un tea-
tre o en una plaça de Tarragona –i
després Vilafranca del Penedès,
Barcelona, Badalona, Mallorca,
València... La disposició escènica
–un rectangle de cadires que deli-
mita l’espai escènic i uns focus alts
i prims que assenyalen els poetes–
identifica un espectacle que va ei-

xamplant la difusió: si fa quatre
anys saltava a Mallorca, ara arriba
a València. La filosofia de Veus Pa-
ral·leles és el diàleg poètic, el con-
tacte entre llengües i cultures.
Quatre poetes catalans i quatre
d’una altra llengua llegeixen el
seus textos. Als Països Catalans, és
l’actriu Mireia Chalamanc qui lle-
geix els textos traduïts que prèvia-
ment han recitat els autors en la
llengua original; en la visita que
s’acostuma a tornar al país dels
poetes convidats, un altre actor o
actriu fa el mateix amb els textos

dels poetes catalans. Si l’any pas-
sat van venir occitans i en edicions
anteriors italians, amazics i bas-
cos, entre d’altres, enguany ha ar-
ribat el torn dels romanesos: dos
homes i dues dones que escriuen
poesia d’avui en la llengua romàni-
ca geogràficament més allunyada
de nosaltres però que podem sen-
tir sovint als nostres carrers. Dels
Carpats a la serra d’Alcoi, diu el
lema de l’espectacle d’enguany,
que l’any que ve potser estaria bé
que es traslladés a un indret amb
menys sorolls.

Veus Paral·leles d’enguany
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Magí Sunyer

l segon dia d’acampada vaig anar a la plaça
Catalunya a observar els indignats i la prime-
ra pancarta que vaig llegir deia: “No a la llei
Sinde”, en referència a la llei i a la ministra

que volen fer pagar per consumir cultura. Després
vaig poder comprovar que les reclamacions dels in-
dignats tenien més obertura de compàs i més gran-
desa, però la primera impressió sempre acaba im-
pactant més que cap altra.

Les acampades, aquí i a Madrid, van anar seguint
el seu curs, els indignats van organitzar manifesta-
cions, i així vam arribar al discurs sobre l’Estat de la
Nació que va pronunciar el president Rodríguez Za-
patero al Congrés. Entre altres coses va dir que calia
ser sensible a algunes de les peticions dels indignats.
Al cap de quatre dies, la SGAE, la societat que cobra
els drets d’autor, la que fa pagar per consumir cultu-
ra, era escorcollada per la Guàrdia Civil mentre el
seu director, en Teddy Bautista, passava a la condi-
ció de detingut. Partint de la base de la independèn-

E cia de la justícia, que no posem en dubte, podríem dir
que els jutges han estat més ràpidament sensibles
als indignats que el president del govern.

Ja veurem com acaba la instrucció, si bé o mala-
ment, per als encausats. De moment, com que la
SGAE cau antipàtica com hi cau tota entitat recap-
tatòria i com que no ha actuat amb prou tacte amb
les perruqueries i els festivals benèfics, l’escorcoll i
les detencions han estat molt celebrades. Celebra-
des pels que no volen pagar la cultura, evidentment,
i pels que, sense saber què diu l’ordre del jutge, consi-
deren l’antipatia motiu de presó. Els autors que des
que hi ha Teddy Batista al davant de la SGAE cobren
els seus drets com no havien fet mai abans no han dit
ni piu per por de ser escarnits, que és el que passa als
qui troben normal cobrar per fer música, teatre o
pel·lícules. Un dia els indignats i Zapatero podrien
posar en qüestió el fet de cobrar per posar una aixe-
ta, fer una taula, aixecar un edifici o conduir el taxi,
a veure què dirien els autors d’aquestes activitats.

La SGAE i els indignats
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