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El alquiler social, un 
beneficio para todos

OFRECEMOS un alquiler social de unos 
cien euros, en función de cada caso, a las 
familias a las que nos vemos obligados a 
desahuciar. Nosotros creemos que nues

tras viviendas deben estar ocupadas por el interés 
de las familias y por nuestro propio interés.” En 
esos términos se expresaba esta semana en una en
trevista radiofónica Amado Franco Lahoz, un prag
mático, coherente y extrañamente razonable ban
quero que preside la saneada Ibercaja, una m odé
lica entidad financiera que desoyó en su m om en
to los cantos de sirena de la burbuja inmobiliaria. 
Venía a decir lo que a todo el mundo le parece ló
gico. pero que tanto cuesta hacer entender a los 
responsables de los bancos españoles, que no a los 
que recuperan activos, que son unos m andados 
con más o m enos corazón, que se diría en una 
copla.
Las viviendas de los desahuciados, la mayoría de 
las cuales son difícilmente vendibles en el merca
do actual, se convierten en un problema para los 
bancos. Es un activo inmovilizado que ha perdido 
valor, que genera un gasto (son innumerables los 
pisos que generan impagados de los bancos a las 
com unidades de vecinos) y que se deteriora enor
memente por la falta de uso. Los bancos necesitan 
que sus viviendas se m antengan en condiciones 
para m antener su valor y las familias necesitan vi
viendas que ocupar. Qué problema hay en nego
ciar un alquiler razonable que signifique un bene
ficio para ambas partes.
El planteamiento puede parecer simple y hasta de
magógico, pero el problema al que se ha llegado en 
el tema de la vivienda es mucho más simple de lo 
que pensamos y hace tiempo que ha dejado de ser 
demagógico. No hay más que acercarse a una 
asamblea de la PAH, una intervención en un desa
lojo o la ocupación de una oficina bancaria, como 
ocurrió ayer en Terrassa y en otras ciudades cata
lanas, para ponerles caras al drama, nombres y ape
llidos y comprobar que no hay demagogia, sino una 
situación de no futuro en personas que tienen es
casa o nula culpa de la situación a la que la crisis 
financiara les ha abocado.

TERRASSA cuenta con 116 viviendas del fondo 
social. Son pisos procedentes del stock de los 

bancos que se destinarán al alquiler de familias de
sahuciadas de Terrassa con cuotas que oscilarán 
entre los 200 y los 400 euros en función de las ca
racterísticas de cada vivienda y de cada caso en par
ticular. Aparentemente, la medida es buena, pero 
tiene un ligero inconveniente, sólo se puede acce
der a este fondo si se está en una especial situación 
de vulnerabilidad: ser familia m onoparental con 
dos o más hijos a cargo: ser víctima de violencia de 
género; tener hijos menores de tres años o haber 
agotado la prestación por desempleo. Una vez más, 
la medida es buena, pero del todo insuficiente. Las 
necesidades son de un volumen extraordinario, di
fícil de calibrar para el que no se acerque a la san
grante realidad de las grandes víctimas de la crisis 
económica.

Amb tot, la pantalla està en blanc
JA UM E

C A N Y A M ER E S

H EM de convenir que dis
posem  d 'uns avenços, 
especialm ent tecnolò-

__________ gics, que els nostres avis
no haurien  im aginat 

mai i, alguns d’ells, ni nosaltres matei
xos, si més no els que tenim certa edat, 
com és el meu cas, perquè jo recordo...

Jo recordo - i suposo que tam bé 
molts de vostès, perquè no parlo de fa 
tan ts an y s- quan ja  els m és avesats 
utilitzàvem regularm ent la m àquina 
d’escriure, am b els avantatges i tam 
bé els inconvenients que això com 
portava. El Tipp-Ex, per exemple, era 
el límit o la màxima capacitat d’error 
que es permetia, ja que podies esbor
rar una lletra o, fins i tot, dues o tres. 
A partir d ’aquí no hi havia res a  fer i 
calia com ençar de nou.

Si bé és cert que ara jo estic escrivint 
aquest article am b molta facilitat, per
què puc anar enrere esborrant el que 
he escrit i con tinuar per altres ave
ranys com aquell qui res, tam bé pen 
so si això és bo del tot, ja que possible
m ent seria més encertat que, prèvia
ment, hagués reflexionat i meditat per, 
to t seguit, fixar les idees que vull ex
posar.

En tot cas, em  sembla que la tinc, la 
idea, si m és no em balla pel cap, ja que 
en realitat estic prenen t consciència 
de la cordial banalitat, per no dir su
perficialitat, a la qual ens ha abocat el 
dit "estat del benestar", així, entre co
metes, perquè em pregunto si se’n pot 
dir “estat del benestar” quan, en gene
ral, s’està vivint, am b honroses excep
cions, "estirant el braç m és que la m à
niga".

Tanmateix, "no hi ha  res de nou a 
l’oest", perquè si repassem la història, 
antiga i no tan antiga, veurem com els 
ocasos dels im peris han  estat una 
constant, diria irreversible. La qüestió, 
però, se centra si a  un li ha  tocat viure 
en la puixança o en l’ocàs... La inter-

Si repassem 
la història 
veurem 
com els ocasos 
dels imperis 
han esta t 
una constant

pretàció que li donem, però, tam bé ve 
fixada pel punt de partença personal 
i col·lectiu. No és el mateix, per exem
ple, ser fill de l'època de "por el Im pe
rio hacia Dios” que ser-ho de “La Set- 
m ana Trágica”.

He assenyalat dos períodes que po 
den semblar contraposats, però en re
alitat tenen una certa similitud, si més 
no per la capacitat que van tenir a ni
vell de mobüització dutadana, perqué 
tan t un  com  l'altre van generar una 
forta repercussió a  tots nivells i a totes 
les capes socials.

Ara els temps han canviat i avui sem
bla que les motivacions són unes ai- 
tres, tot i que la processó pugui conti
nuar per dins. Perqué estaran am b mi 
que la banalita t se Ies cam pa com  
aquell qui res. Sí, Uegim que hi ha sis 
milions d’aturats, però aquesta noti
cia queda desdibuixada per la cróni
ca del partit del Barça, que és la que 
ocupa un  lloc destacat en la prem sa 
diària i la que ens dóna ànim s per re
sistir, a falta de res millor. El curiós del 
cas és que aquest fet és m és antic que 
les històries de Matusalem, perquè ja 
el feia servir l’ínclit Neró am b la tàcti
ca del “pa i circ”.

Bé, jo ja he acom plert la meva feina. 
Ja he om plert la pantalla i l’espai del 
diari que em  corresponia. Ara només 
em falta agrair-los la paciència que 
han tingut, si és que encara estan lle
gint aquest escrit!

Al mal temps, bona cara
JO SÉ  A N T O N IO  

A G U A D O

A L Teatre GoyaCodormu 
de Barcelona es pot veu
re “Bona G ent”, una  de

________ les obres de teatre  m és
aclam ades de l’escena 

contemporània nord-americana: l’au
tor n’és David Undsay-Abaire (gua
nyador del Premi Pulitzer), sota la di
recció d’un dels déus de l’escena, l’ar
gentí Daniel Veronese i un repartiment 
encapçalat per Àlex Casanovas, Mer
cè Arànega, Nies laume, Rubén Amet- 
Ué, Cari Muakuku i Àngela Jové. El tí
tol origina] és "Good People”. Del dra
m aturg creador d ’aquesta peça convé 
saber que David Lindsay-Abaire va 
néixer a Boston el 1970, en una famí
lia catòlica d 'ascendència irlandesa, 
molt com prom esa am b les seves a r
rels. La seva mare treballava en una fà
brica i el seu pare utilitzava la part pos
terior d 'un  cam ió per vendre fruites 
en el mercat. Aquest és el context so

cial que Lindsay-Abaire m ostra en 
aquesta tragicomèdia, en què la diver
sió i el sentit de l'hum or es col·loquen 
a primera fila, fent gala de la dita po
pular que a mal temps, bona cara.

Els qui s’apropin al Goya se sorpren
dran per l’escenari, en el qual una pla
taform a giratòria crea els tres espais 
on es desenvolupa la representació, 
un treball d ’un dels m és brillants es
cenògrafs de la nostra escena, Paco 
Azorín.

“Bona gent” és una d'aquelles obres 
que com pta una  veritat viscuda pel 
dramaturg, no com passa en molts ca
sos en què l’autor es docum enta o lle
geix l 'anècdota en un diari; aquí hi ha 
una realitat sobre la condició hum a
na viscuda molt de prop.

Es tracta  d ’una tragicom èdia que 
mostra una societat trencada en dos, 
els rics i els pobres, els de dalt i els de 
baix, on el xec d 'aquest m es serveix 
nom és per cobrir els com ptes pen 
den ts del m es passat, on les coses 
sem bla que nom és poden canviar 
am b un cop de sort al bingo.

El personatge que interpreta Mercè 
Arànega és una dona m olt de barri.

Porta una vida molt tranquil·la, on una 
sortida nocturna és tem ptar la sort al 
bingo i que acaba de ser acomiadada, 
un cop més, de la seva feina. A dies de 
ser tam bé desallotjada i buscant una 
sortida, ella es fixa en un  am or de la 
seva adolescència, un  vell am or que 
va aconseguir deixar el barri, va anar 
a la universitat i que ara va obrir el seu 
consultori m èdic no m olt lluny, un 
amic de la infància que pot ser el seu 
passaport a u n a  nova oportun ita t. 
Però potser es po t torçar el destí?

“Bona gent” és una peça on passem 
del riure a una  cosa com m ovedora 
que ens fa pensar en uns segons. L’es
pectador viu els problemes que es des
envolupa en escena, l’atur, la falta 
d ’ocupació i la seva recerca, sigui pels 
mitjans que sigui. La comicitat es con
verteix en amarga ironia o sarcasme.

Veronese, que ens té  acostum ats a 
un realism e quotidià, juga am b el 
somriure i la llàgrima, l’hum or i la ten
dresa, d’aquests dos pols surt una obra 
que tendeix  m és cap a la com èdia 
abans que la tragèdia. Veronese ens fa 
una proposta incisiva i de vegades ab
surda, com un ganivet de cuina.
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