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FUNDAT EL 1889

rimer hem tingut el contingut i després el
continent». Aquesta manera de treballar,
poc habitual en moltes inversions públi-
ques dels passats anys de bonança, la re-
marcava Salvador Sunyer, director d’El
Canal, Centre d’Arts Escèniques de Giro-

na-Salt, durant la presentació de les seves instal·lacions.
El Canal és un projecte que es va posar en marxa l’any
2007, a l’empara del Festival Temporada Alta, i que des
de llavors ha produït o coproduït fins a 54 espectacles,
que han estat vistos per més de 300.000 espectadors en
12 països diferents. Si això s’ha aconseguit sense dispo-
sar d’un equipament propi, il·lusiona pensar fins a on es
pot arribar ara que el centre d’arts escèniques disposa
d’aquestes instal·lacions, que a més han estat concebu-
des perquè resultin funcionals al màxim i d’aquesta ma-
nera se’n pugui treure tot el rendiment possible. 

La seu d’El Canal consolida l’aposta que des de fa anys
s’ha fet a Girona pel teatre de qualitat, tant el de casa com
l’internacional, i que té el seu màxim exponent en el Fes-
tival Temporada Alta. Però no es pot oblidar la importàn-
cia que té Salt en aquest certamen teatral, i per això és
una bona notícia que els responsables del centre d’arts
escèniques hagin triat aquesta ciutat, i en concret l’antiga
fàbrica Coma Cros, per instal·lar-hi la seva seu. Afavorei-
xen la descentralització i arrodoneixen l’oferta d’aquest
antic espai industrial reconvertit en factoria cultural.

La versió d’Àlex Rigola del Macbeth de Shakespeare
serà el primer espectacle que el públic podrà veure, el 4
d’octubre, a la nova seu d’El Canal. Serà el moment en
què la ciutadania tindrà l’ocasió de comprovar la bondat
d’aquesta inversió de 2.700.000 euros, que ha finançat en
la seva major part la Unió Europea (60%) i en la qual
també hi han participat la Diputació de Girona, la Gene-
ralitat i el Ministeri de Cultura. A partir d’aquell moment,
el centre d’arts escèniques disposarà d’un espai propi per
aprofundir encara més en la feina de creació en què ja fa
anys que treballa, i a més tindrà un excel·lent aparador
on mostrar els resultats d’aquesta feina.
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El Canal, el Centre d’Arts Escèniques de Girona-Salt,
presentava aquesta setmana en societat les seves
instal·lacions, emplaçades a l’edifici de l’antiga Coma
Cros i que han suposat una inversió de 2.700.000 euros.
El públic les podrà conèixer a partir del 4 d’octubre.
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PORTUGAL,
PER EXEMPLE

TERÀPIA DE XOC PER MANEL PUYAL

Xavier Domènech
PERIODISTA  xdomenech@regio7.cat

l govern portuguès va amargar als seus ciutadans l’úl-
tim partit de la seva selecció de futbol, en escollir just
aquella hora per anunciar una rebaixa general de sous
del 7%. Encara que en el sector privat els salaris els pac-

ten ocupadors i empleats, el govern decideix els impostos i les co-
titzacions socials, i passar de l’11% al 18% l’aportació del treballa-
dor a la Seguretat Social és el mateix que imposar una rebaixa de
sou, perquè els empresaris no ho compensaran amb un augment
equivalent. 

El govern diu que s’hi ha vist obligat perquè al juny els tribunals
li van tombar unes retallades anteriors als funcionaris i pensionis-
tes, i d’alguna manera havia de quadrar els comptes, però els assa-
lariats només saben que a finals de mes tindran menys diners a la
butxaca. I això, després de diverses onades d’austeritat i retallades
que van començar ja abans de demanar el rescat, però que es van
incrementar després de la intervenció, quan la troica va imposar la
seva coneguda recepta de tisorada, acreditada mundialment per
l’FMI a totes les crisis de deute en què ha ficat cullerada. El govern
de Lisboa no només no li va fer fàstics sinó que s’hi va llançar amb
entusiasme: el conservador Passos Coelho sempre ha combregat
amb les receptes de reducció de la despesa i aprimament de l’estat.
Fins a l’extrem que Portugal s’ha posat com a exemple de diligèn-
cia en el dolorós exercici del que s’ha anomenat «fer els deures». 

Però no els està funcionant. El dèficit no aconsegueix la velocitat
de reducció adequada i no sembla que s’hagi de complir l’objectiu
fixat per a aquest any, malgrat totes les retallades. La raó és bastant
coneguda a l’Estat espanyol: com que el dèficit és la diferència en-
tre les despeses i els ingressos, no n’hi ha prou de reduir els pri-
mers, sinó que han d’augmentar els segons. 

És difícil augmentar els ingressos quan l’economia es contrau, i
la portuguesa ho està fent massa, amb una taxa de caiguda del PIB
del 3,3% i un empobriment general de la població. Treure encara
més diners de les butxaques dels assalariats no aportarà cap mena
de dinamisme a l’economia, però el compromís de «fer els deures»
sembla que exigeix avanci en sentit contrari al que mana la lògica.
Quan a un organisme se li administra una purga fulminant, o bé
se’l rehidrata immediatament, o la seva extrema debilitat pot por-
tar conseqüències funestes, i ja em disculparan l’escatologia. 

Mentrestant, per aquí el govern Rajoy va meditant la seva, amb
un ull a Vitòria i un altre a Santiago, i l’alè de Draghi al clatell. No li
faria cap nosa incloure Lisboa en el camp visual.
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Pep Taberner

otser algun dia Cata-
lunya serà indepen-
dent (d’Espanya),
però no pas lliure

del tot (dels mercats, del gran
capital). Potser algun dia dispo-
sarem de les mínimes estructu-
res d’Estat (eufemisme nou de
trinca que el nacionalisme dre-
tà s’ha tret del barret per no ha-
ver de dir la paraula: indepen-
dència). Potser algun dia el Bar-
ça només jugarà contra el Ma-
drid a la Champions. Potser, en
el futur, les seleccions catalanes
faran estralls en les competi-
cions internacionals. Pot ser.

El poble català té dret a la fe-
licitat –ho diu l’Estatut del
2006– i si, per assolir-la, vol es-
cindir-se d’Espanya, ha de fer-
ho, sense perdre més temps,
anant de cara a barraca, aga-
fant el toro (ibèric) per les ba-
nyes, perquè amb manifesta-
cions milionàries i prou no ani-
rem enlloc. 

Ara bé, en un moment en
què l’autoestima independen-
tista assoleix nivells estratosfè-
rics –i sembla que un suport so-
cial més majoritari–, convin-
dria que algú mantingués el cap
fred, el puny ferm i els peus a
terra; que parlés clar i català,
sempre, i fos capaç de posar
pros i contres de la secessió en
una balança. Que expliqui les
virtuts i les misèries de la inde-
pendència. Que convenci La
Caixa, Abertis, Gas Natural i
companyia. Que es faci escoltar
pels Hollandes, Merkels, Came-
rons i Obamas, presents i fu-
turs. Que es faci sentir a La
Moncloa, on viu un president
que és un mestre a xiular i mi-
rar cap a una altra banda sem-
pre que se li planteja un proble-
ma. 

La nació catalana, país en
potència, necessita ara més que
mai un lideratge honest; que no
jugui amb els anhels de cente-
nars de milers de persones; que
no s’oblidi, tampoc, dels no in-
denpendentistes, que hi són
però callen perquè tanta estela-
da atabala. I que vagi amb
compte amb els coitus interrup-
tus; diuen els metges que no
van bé per a l’autoestima.
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DRET A LA
FELICITAT

EL CANAL
ESTRENA SEU
A LA COMA CROS


