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Un respiro

POR primera vez este año las cifras del paro 
cambian de signo y descienden en Terras
sa. Y es que aquí se ha navegado contra co
rriente hasta ahora. El desempleo descen

dió en Catalunya y en España en los meses de m ar
zo y abril y también lo ha hecho en mayo. En Ter
rassa mayo ha sido el primer mes de 2013 con me
nos parados. Casi un dos por ciento; o lo que es lo 
mismo, 456 personas menos en los registros de las 
oficinas de empleo. Hay que celebrar la noticia, 
aunque la comparación interanual, entre el mes de 
mayo de 2012 y el de 2013, indique que en la ciu
dad hay 1.062 personas m ás en situación de de
sempleo.
El crecimiento del empleo en el mes de mayo su
pone un ligero respiro y hay que valorarlo en su jus
ta medida. A pesar de los indicadores macroeco- 
nómicos, en los que parece percibirse una ralenti- 
zación en el proceso de profundización de la cri
sis, los meses de mayo son, a nivel general, meses 
en los que se crea empleo, básicamente empleo es
tacional. En esa línea habría que inscribir otro de 
los datos estadísticos: han caído los contratos in
definidos y crecen los temporales o a tiempo par
cial. No obstante, en el mes de mayo de 2013, el de
sempleo ha descendido tres veces más que en el 
mismo mes de un año antes, y eso sí podría ser un 
indicador de que la situación parece estabilizarse 
aunque sea en niveles muy precarios. No cabe duda 
que para poder remontar, resulta imprescindible 
detener la caída.

LOS “buenos" datos han reactivado la propues
ta de incentivar la creación de empleo aunque 

sea con salarios inferiores a los del salario mínimo 
interprofesional. Posiblemente se especula que a 
m edida que crece el paro de larga duración y se 
agotan los recursos de la red social, los desemplea
dos serán más favorables a aceptar cualquier pro
puesta que les permita recuperar su estatus de asa
lariado aunque suponga renunciar a casi todos sus 
derechos. No cabe duda que la generación de em 
pleo resulta imprescindible, pero no habría que ol
vidar que el reajuste salarial ha sido tan considera
ble que incluso la Unión Europea alerta de la pér
dida de capacidad adquisitiva a la que se está lle
gando. Podría darse la paradoja de que creciera el 
empleo, pero el consumo siguiera desacelerándo
se. Parece más ajustada la propuesta de la patronal 
Cecot que aboga por la existencia no de un sueldo 
mínimo, sino de diversos m ínim os salariales en 
función del sector productivo o de servicios.
Las cifras de mayo suponen un ligero respiro, el 
despertar de una pequeña nueva esperanza de que 
la coyuntura puede reconducirse. No obstante, ha 
habido tantos brotes verdes que han acabado m ar
chitándose, que es preferible tener más perspecti
va para poder analizar si se trata del fin de una eta
pa y el tímido inicio de otra. Sería un buen momen
to para que las entidades financieras volvieran a 
regular su grifo del crédito y perm itir que las pe
queñas y medianas empresas pudieran consolidar 
el crecimiento del empleo en los próximos meses. 
La única vía para que las cifras del desempleo de 
mayo no sean una excepción.

Allargar el desenllaç
JAUME
BOIXADÓS

B RUSSEL·LES ja ha donat 
la xtíra de déficit per a Es
panya i, malgrat això, al

_______  mes de juny, es continua
sense pressupost per a 

enguany. Ara manca establir el percen
tatge per a cada autonomia, cosa que 
sembla que va per llarg. Mentrestant, 
el producte interior brut segueix en da
vallada, l'atur augmenta, el consum in
terior en recessió, la banca continua 
am b l’aixeta del crèdit tancada i si la 
prim a de risc ha baixat és perqué una 
gran part del deute públic espanyol el 
compra el propi Estat o la mateixa ban
ca que, en lloc de finançar projectes 
em presarials, es dedica a especular 
amb el tipus d'interès del mateix deu
te. S’està, doncs, en un bucle molt pe
rillós en què el fet d’allargar en el temps 
la reducció del dèficit nom és és una 
m anera d ’allò que en català se’n diu 
"qui dia passa, any empeny”. Clar que 
aquesta "gràcia” europea comportarà 
més IVA per als productes de primera 
necessitat, am b la qual cosa seran les 
classes més desfavorides les grans per
judicades, i una reducció nominal de 
les pensions que afectarà les classes

mitjanes. Tanmateix, l’executiu espa
nyol, am b una nova demostració de ci
nisme, segueix afirmant que no s’està 
intervingut i que hi ha plena sobirania. 
És evident, però, que des del m oment 
en què la teva política fiscal, m onetà
ria i social ve marcada des de fora, es
tàs intervingut, es reconegui o no.

Però allò més preocupant de tot ple
gat és veure com el govern espanyol és 
incapaç de trobar sortides a la situació, 
més enllà d’assegurar, sense cap fona
ment, que la sortida a la crisi és a prop. 
Difícilment hi pot haver sortida si no 
hi ha mesures estructurals com reduir 
i racionalitzar les adm inistracions, 
apostar per sectors estratègics, deixar- 
se de qüestions ideològiques i, sobre
tot, dir les coses pel seu nom. I tot ple
gat passa perquè la classe política re
cuperi la confiança de la ciutadania, un 
dels punts en què es fonamenta un sis
tem a democràtic. Als problemes eco-

Els populars tenen 
una majoria absoluta 
al Parlament 
que no els serveix 
perquè Espanya 
no estigui
intervinguda de facto

nòmics, financers i socials que té l’Es- 
tat espanyol s’hi ha afegit la majoria 
parlamentària del Partido Popular, en 
el sentit que ignora que en una situa
ció tan greu com l'actual cal cercar ali
ances i punts comuns per tal de facili
tar una sortida a la crisi. Això i tenir 
molt present que el fet d'estar a l'aixo
pluc de la Unió Europea comporta, es 
vulgui o no, cessió de sobirania. Sense 
aquests reconeixements és impossible 
establir punts d’entesa i arbitrar mesu
res sòlides per sortir de l’actual atzu
cac. Els populars consideren que la 
majoria absoluta de què gaudeixen és 
una cuirassa que els fa infalibles en to
tes les seves actuacions i que no calen 
acords perquè, al seu dia, les urnes es 
van donar un m andat o una m ena de 
carta blanca per fer allò que conside
rin oportú sense reconèixer, a  més, que 
estan incomplint punt per punt el seu 
programa electoral.

Per tot plegat, el m ajor term ini per 
aconseguir rebaixar el dèficit públic 
que ha donat Brussel·les, i que el go
vern considera com un èxit que s’au- 
toatribueix, no és res m és que una 
constatació que Espanya està intervin
guda de facto i que està al dictat de les 
autoritats europees. I que davant d’això 
la majoria absoluta parlamentària val 
de ben poca cosa.

*  L'autor és periodista

Moments d’inadvertida felicitat
J.A. AGUADO

1 NA Tur, l'autor d 'aques
ta peça teatral que po 
dem  veure aquests dies 
a la Sala Beckett de Bar
celona, ens presenta “Di

mecres”, una obra que parla d’aquests 
m om ents d ’inadvertida felicitat que 
porten les relacions sentimentals.

De què parlem , quan parlem  de 
l’amor? Són intercanviables els noms 
de les persones a les quals volem? Es
tem marcats per un am or com en les 
tragèdies gregues i no podem  escapar 
del nostre destí? Aquestes i altres pre
guntes es fa A inalú r en aquesta peça 
d 'una de les més imprevisibles i engi
nyoses dramaturgues contem poràni
es catalanes.

Anna Berenguer i Xesco Pintó són els 
dos actors que donen vida a  aquesta 
història, ella dóna vida a 21 dones di
ferents i ell al mateix hom e desorien
tat, un escriptor de novel·lés que es re
fugia a Menorca per com ençar la seva

carrera literària des de la solitud i la 
concentració d ’una casa vella, el pai
satge m enorquí és un  correlat objec
tiu de la situació d ’aïllament i de soli
tud que busca l’escriptor de novel·les 
que busca l’autoexigència tan t en  la 
vida com en la seva creació. Però, és 
clar, totes les històries d ’am or són an
tigues, i del geni d'Aina Túr i la direc
ció de Daniela De Vecchi depèn la no
vetat de la visió.

I aquest tàndem  de dones, am b la 
fascinant versatilitat per a la d ram a
túrgia, ens ofereix en aquestes micro- 
escenes els angles secundaris de 
l’amor, el sí però...

Ens agrada “Dimecres" per la seva 
rara intel·ligència a  l’hora de plantejar 
l’ordre en què s’explica la història, una 
espècie de pinball m untat en escena, 
on la caiguda per un tub d ’una bola 
metàl·lica decideix en ordre en què 
s'executen les microescenes, tam bé la 
seva producció a través de mecenatge 
de cadascuna de les escenes.

“Dimecres" capta els detalls de les re
lacions sentimentals am b una perícia 
extraordinària.

El seu estil és un model d'elegància i 
precisió, i utilitza la dramaturga, la di

rectora i els dos actors, sobretot ella, 
les seves habilitats per seduir i entre
ten ir l’espectador com a vehicle 
d 'aquests m om ents d’inadvertida fe
licitat que tots hem  viscut en alguns 
m om ents de les nostres vides priva
des.

Una història d ’am or m eravellosa
ment divertida. I intel·ligent I commo
vedora. Hi haurà alguns que protestin 
dient que estem davant la típica histò
ria de noi i noia. Què importa? El pla
er de veure-la representada sempre és 
suficient recompensa i si la dram atur
ga engreixa la nòm ina de la literatura 
catalana, millor que millor. Som da
vant d ’una gesta literària el text de la 
qual pot recollir amb l'entrada i formar 
part de la nostra biblioteca particular.

"Dimecres" és una comèdia diverti
da, sentimental. És possible que vos
tè, am able lector d'aquesta columna, 
hagi sentit abans aquests adjectius, i 
segurament aplicats a  obres de la Sala 
Beckett, una de les sales alternatives 
de Barcelona que compleixen la seva 
funció, és a dir, oferir a l'espectador 
una  dram atúrgia nova, fresca i diver
tida. En aquests temps de crisi econò
mica, no és poca cosa.
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