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E D I T O R I A L

Volver a empezar

DESDE ayer, los jueces pueden paralizar 
miles de procesos de desahucio después 
de las peticiones que se presentaron en 
la casi totalidad de los juzgados del país, 

a las once de la mañana, en una acción coordina
da por las Plataformas de Afectados por la Hipote
ca (PAH). Las solicitudes de los afectados piden di
rectamente la nulidad del proceso, y alternativa
m ente la suspensión, aunque probablem ente la 
medida que los jueces adopten de forma más ge
neralizada e inmediata sea la última.
Se inicia así un proceso que puede afectar a todos 
los casos pendientes de ejecución de lanzamiento, 
pero que también podría comportar la revisión de 
una parte im portante de los cuatrocientos mil ex
pedientes de desahucio que se han tram itado en 
este país desde el inicio de la crisis. Un volumen de 
trabajo que difícilmente un sistema judicial que ya 
se caracteriza por su lentitud -en  parte por el ca
rácter garantista de la legislación, pero también por 
su endémica falta de recursos- va a poder asumir 
en unos plazos razonables.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que declaraba ilegal el procedi
miento de ejecución hipotecaria, ha abierto el pro
ceso, que puede verse ratificado con la modifica
ción de la ley que tiene que tram itar en breve es
pacio de tiempo el Congreso. De nuevo nos encon
traremos ante la paradoja que supone que la nor
mativa legal pueda dar un paso de gigante en su 
adaptación a la norm a europea y que la práctica 
real tarde meses, si no años, en trasladar lo legisla
do a lo practicado.

Grandes ahorradores

EUROPA prepara una normativa para que el 
modelo de rescate bancario aplicado en 
Chipre sea el que se utilice en los países que 
lleguen a necesitar una actuación econó

mica por parte de la Unión Europea similar. O lo 
que es lo mismo, que si un banco necesita ser res
catado, aquellos que dispongan de depósitos su 
periores a  cien mil euros -16,6 millones de pese
tas- contribuyan de forma destacada a financiar 
ese rescate. Nos suena a atentado a la propiedad 
privada, aunque no esté exento de lógica que sea 
el banco que se encuentre en situación de precisar 
un rescate el que haga frente a su descalabro eco
nómico, y no todos los ciudadanos a través de sus 
impuestos. Y cuando se m enciona banco se hace 
referencia a sus accionistas y, también, a sus impo
sitores. La medida no obstante puede alejar de la 
eurozona a todos los grandes ahorradores.
Los que calificaban de excepcional la medida adop
tada para el rescate financiero de Chipre, tendrán 
que com erse su afirm ación si la norm a europea 
acaba aprobándose, aunque después de la expe
riencia es de esperar que incluya un porcentaje de 
quitas más equitativo que el aplicado ahora, entre 
el 30 y el 40 por ciento, idéntico tanto si el depósi
to bancario es de 101 mil euros o 10 millones de 
euros.

Diàleg forçat
JAUME
BOIXADÓS

A MB l’arribada de la p ri
mavera comença el des
glaç i sembla que tam bé 

________ s’obre una escletxa de di
àleg entre els executius 

català i espanyol. Malgrat que tímida
ment, tot fa pensar que comença a tren- 
car-se el gel i les dues parts han vist que 
el camí que havien iniciat només con
duïa a un atzucac de conseqüències im
previsibles i gens bones. Tanmateix, les 
posicions que han possibilitat aquest 
nou escenari tenen punts de partides 
diferents, tot i que en ambdues hi ha un 
clar rerefons econòmic. Per part del go
vern central s’ha fet marxa enrere per
què l'ofec sistemàtic de Catalunya no
més pot portar a una davallada dels in
gressos fiscals, precisament en un mo
m ent en què allò que més m anca són 
recursos econòmics. I Catalunya no ha 
deixat de ser la primera potència espa
nyola i conseqüentment el lloc d’on hi 
ha més possibilitats econòmiques. D’al
tra banda, l'executiu català s’ha adonat 
que depèn totalm ent i absolutam ent 
dels recursos que provenen de Madrid, 
que sense ells no hi ha cap possibilitat 
de tirar endavant, si més no en les cir
cumstàncies actuals. El govem de la Ge
neralitat ha topat am b la realitat, una

realitat que s’ha anat construint pas a 
pas i fracàs a fracàs des que es va apro
var el primer Estatut d’autonomia. Des 
de llavors, els errors s'han succeït fins 
arribar a la crua realitat actual, en què 
gairebé no es pot fer res sense el visti- 
plau del govem central. Des de finals 
dels anys setanta s'han salvat les situa
cions gràcies que l’economia, amb alts 
i baixos, ha tirat endavant i es disposa
va de recursos per reconstruir la reali
tat catalana. Es va pensar molt poc en 
el futur i aleshores només importava te
nir poder polític, competències, parla
ment, i executiu, malgrat que sense re
cursos econòmics gestionats des d’aquí. 
Aquest va ser l’error més greu que es va 
cometre en el decurs del vint-i-tres anys 
de govem del president Pujol, i del qual 
ara es paguen les conseqüències de for
ma gairebé tràgica.

Catalunya ha tingut gairebé instituci
ons d’Estat però no disposava d’auto
nomia econòmica, que en definitiva és 
la que dóna consistència a les estructu
res. Les polítiques fetes en les darreres 
dècades pels diferents governs conver
gents han estat lesives per a Catalunya

L’autogovem  sense 
recursos econòmics 
ha es ta t un mal negoci 
i la conseqüència és la 
situació actual d ’ofec

en el sentit de fiar-ho tot a la predispo
sició dels governs espanyols, malgrat 
que durant molts anys (governs de Fe
lipe González i d’Aznar) des d’aquí en 
depenia el color del govem espanyol. 
Però d’aquella força no es va saber treu
re res de positiu. Ara s’ha vist que no hi 
havia disposicions legals clares que obli
guessin a complir els acords i que tant 
la caixa com la dau eren a Madrid, men
tre que a Catalunya només hi havia la 
possibilitat de fer de recaptadors d’im
postos sense cap benefici pràctic. Al seu 
dia es va perdre la gran oportunitat que 
per a Catalunya representava la recoas- 
trucció d'un nou Estat espanyol La pos
sibilitat d’aconseguir un concert econò
mic es va diluir perquè la classe políti
ca catalana va prioritzar més el tocar 
poder i constituir un govem on hi po
guessin ser que no pas establir les ba
ses d’un futur sòlid. Es tenien compe
tències, sí, però no es disposaven dels 
recursos propis per a fer-les funcionar 
segons les prioritats marcades des de 
Catalunya, tot i que es generaven des 
d’aquí.

Per tot això, Tactual desglaç de les re
lacions entre Catalunya i el govem es
panyol s’ha de veure com una necessi
tat per a ambdues parts, com un intent 
de no fer-se mal i de salvar de vell nou 
les difícils circumstàncies del m om ent 
Malauradament, però, sembla que es 
toma a reincidir en els errors del passat.

*  L’a u to r  és period ista

Xavier Albertí
JOSE ANTONIO 
AGUADO

E L dramaturg]. M. Benet i 
lornet tanca un cicle 
am b Jordi Boixaderas i

_________ Clàudia Benito al Teatre
Almeria. El televisiu gui

onista de sèries com  “Poble Nou’’, 
"Rosà’, “Nissaga de poder” i "Laberint 
d’ombres”, entre d’altres, es va estrenar 
en això del teatre amb: “Una vella, co
neguda olor” (1964), en la qual ens po
sava en escena la vida d’un barri obrer 
barceloní. Els dram es aparentm ent 
més trivials, les catàstrofes silencioses 
de la gent més comuna, són els territo
ris en  què es m ouen els inquietants 
muntatges teatrals de Josep M. Benet i 
Jornet.

Ara tanca un cicle de tres obres que 
tenen en comú el fet de tenir dues veus. 
Dos actors cara a cara. Un duel com els 
del vell oest. A "Soterrani”, un  thriller 
que va enfrontar Pep Cruz i Pere Arqui-

llué i on Tescenari va ser la Sala Bec- 
kett, s'explorava la m aldat de Thome 
sense caure en judicis de valor. A "Dues 
dones que ballen", la desapareguda 
tristament per al teatre català, Anna li-  
zaran s’enfrontava a Alícia Pérez i ho 
feien en el marc del Teatre Lliure de 
Gràcia. Dues dones d’edats diferents 
que es coneixen d’una manera gairebé 
fortuïta, una d’edat avançada que està 
a punt de ser desnonada d ’un pis del 
barri barceloní de Sant Antoni, i una al
tra madura que en té cura, es troben en 
el punt on la maduresa i la vellesa de
m anen ser respectivament acceptades 
i viscudes amb tota la plenitud i lliber
tat que puguin ser capaços. En aquest 
ball. de vegades am b passos irritants i 
ridículs, i de vegades am b ironia i hu 
militat, ambdues ens mostraran Tésser 
hum à que porten dins.

Tres propostes del mestre de mestres 
de Tescena que ha inventat una reali
tat catalana, i explica les seves històri
es explicades en tres teatres del mateix 
barri barceloní de Gràcia, les tres pe
ces dirigides pel mateix director Xavi
er Albertí, que substituirà aquest estiu

a Sergi Belbel al comandament delTe- 
atre Nacional de Catalunya. El TNG té 
un pressupost anual de 12,5 milions 
d ’euros, dels quals 8,5 procedeixen de 
partides públiques i la resta de patro
cinadors i venda d’entrades. No sabem 
què farà com a director del Nacional 
fins a la tem porada que ve, però sens 
dubte aquestes tres peces de Josep Ma
ria Benet i Jornet confirmen el gran ta
lent com a director i la seva capacitat 
de construir grans atmosferes partint 
de petites realitats. D 'aquesta parado
xa neix la màgia del teatre. Un món que 
es veu am enaçat per un IVA que els si
tua al costat dels productes de luxe, per 
descomptat el teatre va ser, és i segui
rà sent, un producte de primera neces
sitat. El Govem d’Espanya hauria d’en
tendre que la cultura hauria de tenir un 
IVA reduït. Aprofitem el dia internaci
onal del teatre per denunciar aquest 
im post tan injust amb el món de Tes
cena. Sens dubte una bona ocasió per 
veure "Com dir-ho”, una peça on la re
lació professor-alum na dóna un pas 
més enllà. Una ocasió per reivindicar 
la cultura com a forma de vida.
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