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De Núria Espert...

L’hora i cinquanta minuts durant
els quals Núria Espert interpreta
Regina Hubbard a La loba, al teatre
María Guerrero de Madrid, passa
volant. Cada nit, l’actriu catalana
imanta l’atenció del públic que se-
dueix amb una gamma amplíssima
de matisos interpretatius. Madrid
sense Núria Espert, sense Josep
Maria Pou o sense Josep Maria
Flotats, no seria la capital en la
qual es pot gaudir d’una de les mi-
llors programacions d’Europa. És
curiós com el públic de la capital
madrilenya s’entrega tant a directors
com a actors i actrius catalans. I
això té una significació social de
substancial importància.

... a Mario Gas

Però Madrid perd el director del
teatre Español. Mario Gas Cabré
se’n va –els aficionats encara no
trobem prou raons que expliquin
la seva marxa– amb un espectacle
sensacional: Follies, un musical que
ha estat un èxit rotund. Gas ha
insuflat força, qualitat, energia i
gosadia a les sales del teatre Español.
Ha omplert l’espai cultural dels
escenaris madrilenys amb una am-
plitud de criteri i selecció extraor-
dinaris. S’ha sentit a gust a la ciutat
i a Madrid no se li ha regatejat
l’elogi. I és que hi ha codis d’entesa
que no tenen fronteres. Els de
l’excel·lència.

N
o nega el principi, sinó el
detall. El Govern no dis-
cuteix que a la Generalitat
li correspondrien dues

partides (759 i 219 milions) pel con-
cepte d’inversions, però, immedia-
tament, declara no disposar de diners
per transferir-los. Les prioritats sem-
pre són discutibles, però l’Executiu
no està per la ruptura: vol es-
tablir una relació estable amb
CiU, fent abstracció de la de-
claració independentista con-
gressual de CDC. I es reconeix
l’enorme esforç de gestió del
Govern. En privat, hi ha mi-
nistres que confessen que les
pressions dels nacionalistes
catalans han coincidit ambd’al-
tres, enormes, de sectors molt
pròxims al PP i respecte a les
quals tampoc no s’ha cedit.
Proven d’explicar així que de
cap manera no disposaven de
marge de maniobra per nego-
ciar amb Duran Lleida.
El Govern deMariano Rajoy

té només uns mesos per in-
tentar un ajust de cavall que ens
apropi al 5,3% de dèficit a 31 de de-
sembre i ha d’actuar amb resolució i
rapidesa i, per tant, amb el risc de co-
metre errors. I alguns, greus. Ho as-
sumeixen perquè cap dels ministres
no se sent enganyat: aquest equip ha
nascut per morir políticament en l’in-

tent i abrasar-se com un bonze. La
legitimació addicional del suport de
CiU al Congrés resultava important
per al PP perquè la majoria absoluta a
seques disposa d’una estètica de so-
litud molt discutible davant l’opinió
pública. Des del carrer Génova s’ha
forçat la màquina perquè la Genera-
litat palpés una eficaç reciprocitat.

No n’hi ha hagut prou i CiU ha votat
contra els pressupostos. La consigna
de Rajoy consisteix a no perdre les
maneres. L’Estat continuarà assistint
les necessitats de liquiditat que pu-
guin ofegar en moments concrets el
Govern i el PP català no es mostrarà
més hostil del que sigui imprescin-

dible per salvar la cara. Mentrestant,
ni la més mínima intenció d’inter-
venció de l’economia catalana. Ningú
no ha perdut el cap malgrat la crisi.
La preocupació per la ruptura no és

només per la pèrdua del suport par-
lamentari de CiU, sinó també per les
decisions que un atabalat Artur Mas
pugui adoptar. O unes eleccions an-

ticipades a Catalunya, abans o
després de les gallegues i les
basques –previstes pel 2013–,
que introduirien el país en nous
estremiments, o una vinculació
de CiU amb ERC una mica més
estreta que faria més feraç la
collita independentista. Tots
aquests són riscos que es taxen
però davant els quals la deter-
minació governamental és rotun-
da: la majoria absoluta és per
exercir-la i a ella cal llançar-se
com a una pira. Després es pot
produir una defunció popular o
una resurrecció de l’opció con-
servadora, segons els resultats
avaluables a final de legislatura.
La reclamació catalana és relle-

vant, però no condicionant de la polí-
tica general per a un Govern amb l’alè
dels mercats i de la troica al clatell.
L’any que ve, si el vendaval europeu
canvia la seva direcció, podrien as-
seure’s Generalitat i Govern espanyol
i establir un sistema consistent de
compromisos mutus.
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