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Los comerciantes 
han dicho basta

LA crisis está cambiando la perspectiva en 
muchos ámbitos de la sociedad. Uno de 
ellos, muy claro, es el de la relación de la ciu
dadanía con la administración. Siempre se 

ha visto al Estado, a los organismos de poder polí
tico y administrativo, como algo que ultrapasa, in
cluso, nuestra capacidad de asimilación. En la Ad
ministración, las liturgias de la burocracia tienen 
tempo y forma propias y los mecanismos de rela
ción para con la ciudadama han sido, en líneas ge
nerales, distantes, pesados y escasamente eficaces. 
Aquella famosa frase que dice “Si quieres que un 
asunto se olvide, crea una comisión o encarga un 
estudio” es un tópico, pero es ilustrativa.
Ante ello, el ciudadano, cada vez más, quiere res
puestas, acciones rápidas y precisas, eficacia en de
finitiva. Y eso es precisamente lo que los comer
ciantes de Terrassa exigen al Ayuntamiento. Se ha 
puesto fin al Pla Estratègic de Comerç y se cuestio
na el Consell Consultiu de Comerç, las dos herra
mientas que hasta ahora se constituían en los pi
lares sobre los que edificar el frente común de co
merciantes y administración municipal en defen
sa de las estructuras del comercio tradicional.
Las lecturas de la actitud de los comerciantes pue
den ser diversas, pero no cabe duda de que lo que 
desde la concejalía de Comerç se presenta como la 
capacidad de adaptación del equipo de gobierno 
a la voluntad de los comercianes, no es más que un 
portazo en las narices. La crisis está haciendo un 
daño extraordinario al comercio local, como en 
otros sectores de la economía, pero especialmen
te en el comercio, aquejado de males endémicos 
que ahora se han hecho más evidentes y mucho 
más determinantes para decidir el futuro de un 
buen número de negocios. Los comerciantes están 
cansados de planes estratégicos, comisiones y re
uniones inacabables que no sirven para nada.

SE presente como se presente la acual situación, 
los hechos son los que son. El Pla Estratègic es 

un fracaso, el Consell Consultiu es inoperante, el 
grupo de trabajo de la Rambla no ha funcionado; 
los comerciantes, en definitiva, no quieren perder 
más el tiempo. La conclusión de esta pequeña ca
tarsis que vive el sector es que cuando los comer
ciantes necesiten algo, lo pedirán puntualmente. 
Y esa actitud no dice mucho en favor de la política 
actual ni pasada del Ayuntamiento en materia de 
comercio. Ha sido un concejalía maldita, a pesar 
de la evidente buena voluntad, que ha dejado mu
chos cadáveres políticos. Y si no que se lo digan a 
la propia María Costa, que fue concejal del ramo y 
ahora dirigente de los comerciantes del Centre, que 
pagó cara, en su momento, alguna de sus osadías. 
Es un sector complejo en el que hay intereses con
trapuestos o, al menos, no convergentes muy difí
ciles de gestionar entre los propios comerciantes y 
muchas veces difíciles de casar con los intereses 
generales de la ciudad. Esas estructuras paquidér- 
micas pueden ser una buena cosa en momentos 
de bonanza, en los que todo se relativiza, pero en 
la crisis, lo que se busca es eficacia.

Marca España; corrupció i fam
JAUME
BOIX ADÓS

E N els temps que corren 
el nacionalisme espa
nyol està obsessionat

________  per una qüestió que
considera cabdal per al 

fu tu r del país, tant econòmic, social, 
polític, cultural o d ’integritat nacional. 
La Marca España és quelcom que tal
m ent sembla p rio rita ri en l'acció de 
govem de l'executiu espanyol. Es fan 
esforços gegantins per posicionar la 
marca dins el concert internacional o 
s'aprofita qualsevol èxit dels esportis
tes espanyols per tal de relacionar-lo 
amb la bona imatge que es vol donar 
del país. Un país que, malgrat l ’entes- 
tament dels espanyolistes, es troba in 
tervingut econòmicament, a un pas 
de la fallida oficiosa í oficial, amb una 
societat cada cop més fragmentada i 
polaritzada, on la classe m itjana és la 
que suporta el pes im positiu i les re
tallades dels serveis bàsics, on s’igno
ren les lleis europees però s’exhibeix 
la Constitució com a darrer reducte 
d'un immobilisme que sí s’ha de com
plir. Tots aquests són només alguns 
dels "valors" que aporta la Marca Es
paña al concert internacional, uns va
lors que, com és fàcil deduir, no 
són precisament els més adients per

estar-ne joiós ni per cap tipus de reco- 
neixement.

Tanmateix, l ’obstinació per voler fer 
gran i atractiu quelcom que no ho és, 
arriba gairebé a la paranoia. Tot és poc 
quan es tracta d ’engrandir els èxits, 
fins i tot mostrant actituds ridícules. A 
l'altre extrem, qualsevol cosa, per pe
tita o insignificant que sigui, és un atac 
intolerable a España, als espanyols i a 
una pretesa unitat que és font de be
neficis per a només uns quants. L’ob
sessió se surt de mare quan periòdi
cament es fan valoracions de la mar
ca des del punt de vista econòmic. És 
a dir, s’arriba a quantificar el valor de 
la Marca España, cosa que fins i tot pot 
resultar entretinguda si no fos perquè 
la mateixa preocupació no es té per 
d ’altres qüestions moltíssim més im 
portants per als ciutadans. Els matei
xos neoliberals que veuen a España 
com la capdavantera de tot a nivell in-

El govern espanyol 
s’ha de preocupar 
més perquè 
la gent tingui feina 
i menjar, i menys 
d’una entelèquia 
com la
Marca España

temacional, amaguen que aquest és 
el país paradigmàtic pel que fa a la 
corrupció, que està m olt estesa en in 
tensitat i en temps curiosament dins 
el propi partit governant. Aquests cre
uats llu itadors de la Marca España i 
defensors únics dels valors patriòtics 
farien m olt bé a tothom si es preocu
pessin més perquè tots els ciutadans, 
grans i petits, tinguessin un plat a la 
taula cada dia i no s'estengués la po
bresa relativa, la pobresa absoluta, 
l ’exclusió social, la misèria i la fam ar
reu. H i ha coses prioritàries davant les 
quals no cal ser m olt espavilat per 
adomar-sén, si realment és té cons
ciència d'interès públic i general, qui
nes són les que haurien de guiar l ’ac
ció dels governants per sobre d 'acti
tuds ridícules i fanatismes ideològics. 
Inclòs l ’entestament d ’organitzar uns 
Jocs Olímpics en un país que no pot 
pagar el que deu n i garantir l ’alimen
tació dels seus ciutadans.

De ben poc serveix la malaltissa pre
ocupació del govern espanyol per la 
Marca España si no és capaç d’aturar 
la comipció n i de possibilitar l ’alimen
tació o un lloc de treball als seus ciu
tadans. Perquè, si alguna cosa fa mal 
de veritat a la imatge, ja sigui dins o a 
fora del país, són qüestions com 
aquestes. Llavors, ¿de què parlen quan 
s’omplen la boca de la Marca España 
i estenen la fam arreu?

*  L’autor és periodista

La deformació de la cultura europea
JOSÉ A N T O N I O  
A GUADO

U E Espanya és la defor- 
M \  mació de la cultura euro-
V  §  pea a aquestes alçades de

la pel·lícula ningú no ho 
posa en dubte. Que la 

idea d’Europa passada pels miralls còn
caus de les atraccions de fira dóna com 
a resultat la política espanyola ho va 
deixar escrit el mestre Ramón Maria del 
Valle-Inclán en un gènere nou hereu 
dels quadres de Goya: l ’esperpent. 
Aquests dies es pot veure la represen
tació de “ Luces de bohemia” al Teatre 
Goya de Barcelona gràcies a la compa
nyia aragonesa del Teatre del Temple, 
d irigida per Carlos Martín. En el seu 
muntatge, Carlos Martín ha fet predo
minar el text sobre qualsevol altre as
pecte de la posada en escena, reduint 
l ’elenc a vuit actors: Mariano Anós, Jor
ge Basan ta, Gabriel Latorre, Laura Pla, 
Francesc Fargues, Rafa Blanca, Félix

Martín, Amanda Recacha i Néstor Aí
nas. El grotesc i el patètic es donen cita 
en una "Luces de bohemia" que recor
re les ombres d'un Madrid i una Espa
nya sòrdids plens de personatges de 
baixos fons.

Espanya és sinònim de grotesc i n in 
gú com Valle-Inclán ho ha reflectit en 
el seu teatre. L’evolució ideològica del 
mestre és inversa a la de la majoria dels 
escriptors de la generació del 98, no
més Antonio Machado guarda un cert 
paral·lelisme amb ell.

“Luces de bohemia” (1920) és la p ri
mera obra a la qual el seu autor dóna 
el nom d’esperpent, paraula treta de la 
parla popular per desingnar el ridícul, 
extravagant i grotesc, Així qualificava 
el mestre a la situació política que li va 
tocar viure: corrupteles, amiguismes, 
opacitat, injustícia social... no molt llu
nyana a la situació que llegim cada dia 
a la premsa, els polítics d ’aleshores no 
difereixen m olt dels dels nostres dies, 
el mal és el mateix. La deformació, la 
caricaturització de personatges, espais 
i accions a través d'un llenguatge ric en 
formes i expressions, produeix en l’es

pectador riure, horror i perplexitat a un 
temps. Aquest objectiu estètic i ètic el 
podem veure en les obres de Francis
co de Quevedo, Goya, Picasso o Buñuel, 
en alguns moviments europeus com 
l ’expressionisme alemany o en obres 
com les de Kafka o el teatre de l’absurd.

L’obra escenifica el viatge noctum, ve
ritable descens als inferns, de Max es
tella, un poeta cec, que després de re
córrer diversos llocs madrilenys, guiat 
pel senyor Latino d ’Híspalis, toma a la 
porta de casa, com un nou Ulisses no 
per trobar-se amb Penèlope, sinó per 
morir. Aquesta és la tragèdia de la in 
tel·ligència en aquest país, i si no que li 
ho expliquin als investigadors que 
s’han quedat sense pressupost per als 
seus projectes, a la indústria cultural 
que els han apujat els impostos, com si 
el teatre fos un producte de luxe només 
a l ’abast dels ciutadans benestants. 
Aquesta versió que podem veure al Te
atre Goya posseeix un talent enorme i 
generós: ens recorda amb una lucide
sa fora del comú que significa l ’esper- 
pent i ens renovi l ’amor per la idees i 
pel teatre.
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