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S
UPERANT fins i tot els pitjors auguris, l’atur
a Espanya ha assolit en el primer trimestre de
l’any la xifra de 6.202.700 aturats, el 27,16%
de la població activa, cosa que revela tant el

drama d’un nombre creixent de persones i famílies
com l’evolució de l’economia espanyola, que continua
tocant fons en el procés d’ajust en què està immersa.
La creació d’ocupació hade ser la primera qüestió que
figuri a l’agenda de reformes que presentarà avui el
Govern central, el contingut de la qual serà analitzat
fil per randa per la Comissió Europea. 237.400 aturats
més des del tancament del 2012 són una raó més que
suficient.
Els missatges tranquil·litzadors previs de l’Execu-

tiu, comel que va llançar recentment el presidentMa-
rianoRajoy, segons el qual l’increment de l’atur el pri-
mer trimestre havia de ser “el més feble dels últims
anys”, ha tingutun avís desolador.NomésGrècia supe-
ra Espanya al capdavall del rànquing europeu.
El nivell d’atur assolit és particularment dramàtic

entre els joves, ambel 57,22%sense feina enedats com-
preses entre els 16 i els 24 anys, fet que indica que el
coll d’ampolla pel qual han d’accedir al mercat de tre-
ball és molt estret, i el de sortida, dramàticament am-
ple. Quant a les llars amb tots els membres en atur, la
xifra ja sobrepassa els 1,9milions, un 4%més, cosa que
revela la intensitat que pot assolir el dolor col·lectiu.
Catalunya, on l’atur s’ha incrementat en 17.100 per-

sones, fins a arribar a un total de 902.300, el 24,53%
de la població activa, ha estat després del País Basc
(1,15%) el territori que menys increment ha registrat
(un 1,94%), en comparació amb el 18% d’Aragó i el
17% de les Balears. que són xifres d’ensorrament.

Segons la titular de Treball, Fátima Báñez, la
reforma laboral, en oferir més flexibilitat a les empre-
ses, els permet recórrer menys a la retallada de planti-
lles. Però en la fase actual el que es veu clarament com
a factor dominant és l’abaratiment de l’acomiadament.
En la reestructuració tant del sector privat com del

sector públic hi ha deben segur bonapart de l’explica-
ció del terrible ajust que està havent-hi en l’ocupació.
Primer, perquè en la recerca de competitivitat que re-
quereix una economia orientada progressivament a
l’exportació els ajustos de costos són ineludibles. Però
potser tambéhi contribueix el fet que reformes en sec-
tors clau, com el de l’energia, amb un gran impacte en
els costos empresarials, tenen un retard excessiu. Cal
accelerar-ho tot i aparcar interessos privats.
Quant al sector públic, el canvi de model d’Adminis-

tració ha comportat la supressió de 71.400 llocs de tre-
ball a causa de l’amortització de places, que correspo-
nen a les de funcionaris que es jubilen i no es cobrei-
xen, i l’acomiadament d’empleats interins. El problema
d’intentar capgirar un país com un mitjó en temps de
crisi, segurament perquè no queda cap més remei, té
uns costos socials molt elevats.
És cert, comdiu el Govern espanyol, que els 237.400

aturats el primer trimestre del 2013 són una xifra més
baixa que els 365.900 en les mateixes dates de l’any
passat. I igualment que, alhora, la bombolla de la immi-
gració s’està desinflant perquè molts estrangers se’n
van. Però amb aquesta explicació no n’hi ha prou. Cal
afinar al màxim el ritme d’ajust i el Govern de l’Estat,
que presenta avui un pla de reformes, ha de tenir en
compte que la feina és el problema número u a Espa-
nya. Igual com Brussel·les, que l’examinarà amb lupa.

Quan l’atur sobrepassa els sismilions

P
ERALADA obrirà aquest any el seu festival
el 13 de juliol, amb una peça clàssica com és
el Rèquiem de Verdi, amb Eva-Maria West-
broek com a cap de cartell. I el tancarà el 17

d’agost amb la banda pop barceloninaManel, que aca-
bade publicar el tercer disc i passa unmoment de gran
popularitat. Entre les dues cites, que són de caràcter
ben divers, com el conjunt del festival, es desplegarà
unampli ventall d’actuacions. Laprogramació, presen-
tada ahir al Gran Teatre del Liceu, inclou una aposta
clara per la lírica, amb la presència de la sopranoAnge-
laMeade, el barítonPiotr Beczala, unConcertWagner
a càrrec dels solistes i l’orquestra del TeatreMariinski
i unaNorma amb Sondra Radvanovsky; sense oblidar,
esclar, l’atenció a la producció pròpia, que ésmarca de
la casa i aquest any es verificarà amb l’estrena de l’òpe-
raWow!, de García Demestres. En l’àmbit de la dansa
cal subratllar Les Ballets de Monte-Carlo i una Gala
Grans Estrelles del Bolxoi, el Mariinski, l’Eifman i el
Mikhàilovski, ambÁngel Corella com a convidat espe-
cial. Quant a lamúsica popular, destaquen figures com
ara Jamie Cullum, Alejandro Sanz, Paco de Lucía,
Gloria Gaynor i Miguel Bosé.
A primer cop d’ull, i atesa la consistència del cartell

apuntat, es diria que el Festival de Peralada, ja en la

vint-i-setena edició, és immune als efectes de la crisi.
Òbviament, no és així. Els organitzadors han treballat
ambun 10%menys de pressupost que l’any anterior. I,
tot i això, han construït unprogramaambmés especta-
cles.Aquest fet reflecteix una actitud que, llunyde cau-
re en la temptació de la queixa, intenta superar dificul-
tats amb imaginació, optimitzant l’ús de recursos dis-
ponibles i les circumstàncies.
La direcció del Festival de Peralada s’ha adonat que

el sector del públic integrat per estrangers oper perso-
nes residents fora de Catalunya ha anat augmentant
gradualment: l’any passat ja sumaven el 20% del total.
I, per això, ha treballat per engrandir els dos contin-
gents seguint estratègies més basades en la subtilesa
que en un plus de tresoreria. Amb les noves conne-
xions de l’AVE, Figueres queda a tres hores i mitja de
Madrid, cosa que converteix Peralada en una cita a
l’abast dels melòmans de la capital espanyola. I, per
fomentar el turismemusical exterior, Peraladaha con-
centrat aquest any bona part de les seves propostes
clàssiques en la primera setmana d’agost, perquè els
qui s’hi sentin atrets puguin veure’nmés d’una en dies
successius. D’aquesta manera, es treballa, en paral·lel,
a favor de dos objectius: ampliar mires i horitzons i,
alhora, fer créixer l’assistència.

Peraladamiramés enllà

Lesnavalles

D
ec pertànyer a la primera
generació de fills d’obrers
que no ha anat mai amb
una navalla a la butxaca.

Per a la generació prèvia –i per a les
anteriors, i per als de la meva que van
treballar a les fàbriques– dur-ne una a
la butxaca era habitual. No com a ar-
ma sinó com a eina imprescindible en
moltes activitats de la vida quotidia-
na, la primera de les quals ajudar a ta-
llar l’esmorzar i el dinar que es feien a
la fàbrica. Hi havia navalles de moltes
menes, però normalment eren peti-
tes, que es desplegaven, feien el fet, es
netejaven, es tornaven a plegar i de
nou anaven a la butxaca. Mon pare en
va dur sempre una. Els últims anys de
vida, fins que es va morir, era petita,
mesurava 9,5 centímetres de llarg, ple-
gada, i 17,8, desplegada.No s’hi pot lle-
gir el lloc de fabricació, perquè a cò-
pia d’esmolar-la una vegada i una al-
tra, ha quedat esborrat i amb prou fei-
nes s’hi poden veure les restes de
l’abreviatura “inox”. El mànec sembla
de carei, d’aigües blavoses. Diria que
és d’Albacete més que no pas de
Solsona, però no n’estic segur. Fa cosa
de vint anys, un dia que era aMaçanet
de Cabrenys, amb un parell d’amics
maçanetencs vam travessar la fronte-
ra per la muntanya –el pont interesta-
tal encara no existia– i vam anar a di-
nar a un restaurant de Reiners: Can
Dagoust. Em vaig quedar parat quan
vaig veure com un d’ells –Jordi Llao-
na, deu anys més jove que jo– es treia

la navalla de la butxaca i la desplegava
amb tota normalitat per tallar el men-
jar. Feia anys que no veia aquest gest.
Ara m’assabento que els Estats

Units han decidit ajornar de manera
indefinida el canvi de normativa que
van anunciar fa un mes i que preveia
anul·lar la llei que prohibeix portar pe-
tites navalles a l’equipatge de mà. Les
van prohibir després de l’11-S, junt
amb els cúters, les fulles d’afaitar, les
tisores de tallar les ungles, els pals
d’esquí, de golf, de billar, d’hoquei i de
lacrosse. Fa un mes, doncs, van dir
que, tret dels cúters, tota la resta
d’aquestes coses les permetrien, inclo-
ses les navalles de no més de 6 centí-
metres de llarg, com les de l’exèrcit
suís (per 3,5 centímetres, la demonpa-
re en quedava exclosa). Semblava que
el pànic post-11-S s’esllanguia però,
de cop, amb tots aquests tirotejos i
bombes aMassachusetts, molts ciuta-
dans han dit que ni parlar-ne, demodi-
ficar la llei. Els tripulants de línies aè-
ries han fet manifestacions i el sena-
dor Charles Schumer, demòcrata per
l’estat deNova York, ha dit que la pro-
posta és “unamala idea” i que la prohi-
bició ha de ser per sempre. Per petites
que siguin, aquesta mena d’eines de
tall han despertat sempre les alertes
dels que manen. Els catalans sabem
prou de què va. Per mitjà del decret
de Nova Planta, una de les primeres
disposicions de Felip V quan va ani-
quilar la Corona d’Aragó va ser prohi-
bir als territoris que la formaven –Ara-
gó, Catalunya, València i Mallorca–
que se’n fabriquessin, se’n venguessin
i se’n fessin servir, fossin del tipus que
fossin.c

Ajornen el canvi que
preveia anul·lar la llei
que prohibeix portar
petites navalles a l’avió
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