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El teatre de Salt acull aquest vespre
l’estrena (demà també es
representarà) d’«Els folls de
Shakespeare». Xicu Masó i Carles
Martínez estripen els millors
fragments que el genial bard va
posar en boca de bufons

Li agradaria haver sigut bufó de la
cort?
Doncs sí, són personatges que em

resulten molt interessants.
Al poder li falten avui bufons que

l’hi cantin les quaranta?
El millor és que els bufons eren ac-

ceptats pel poder, els reis els tenien al
costat a tota hora.  Estaria bé que els
que governen avui tinguessin algú
així, que sigui a les reunions de govern,

a les vacances i als sopars familiars,
cantant-li sempre les veritats. Amb
llicència per disparar.

Quina frase de bufó shakesperià de-
dicaria al Govern espanyol? 
No la puc dir, és massa forta i duria

problemes al seu diari si la publiqués
(riu). A l’obra la direm. I el mateix val
per al govern català. Encara que  siguin
governs diferents són poder.

Quan Duran Lleida diu que no pot
deixar la política perquè hauria de tre-
ballar, està fent de follet?
Una cosa és un follet i una altra és un

foll. El problema no és ell, sinó tota la
classe política, d’aquest país i de molts.
El gran problema és la partitocràcia.
Durant la transició la gent entrava en
política per vocació, però els partits
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«La maquinària del
poder genera por a
tothom, i a través de la
por ens té controlats»

Xicu Masó
s’han convertit en una maquinària
que és la que ha generat la corrup-
ció.

Tenia raó Shakespeare dient que
el món sencer és un teatre?
De manera semblant ho ha dit

molta gent. La meva opinió és que el
teatre és molt millor que el món po-
lític. Almenys al teatre la gent sap que
el que fem és mentida. És la matei-
xa comparació que feia Vittorio
Gassman entre teatre i missa (riu),

«El desgraciat no té altra medi-
cina que l’esperança». Se’ns ha es-
gotat el medicament?
Crec que té moltes més medici-

nes. El tema no és perdre o no l’es-
perança, el tema és ser capaços
d’actuar. La maquinària del poder té
un funcionament perfecte, perquè
genera por a tothom. A través de la
por el poder ens té controlats.

«Quan arriba la desgràcia mai no
ve sola, ve a batallons».
Hem d’intentar no resignar-nos.

És difícil, però hem de trobar la ma-
nera de passar a l’acció. Cadascú des
del seu àmbit.

Pel món de la cultura el ministre
Wert és un com brivall shakesperià?
Els dolents de Shakespeare te-

nen molta categoria. I que consti que
no conec en Wert personalment,
però sí les seves polítiques.
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«El teatre és
molt millor que
la política,
almenys la gent
sap que el que
fem és
mentida»

Referint-se a
Duran Lleida, Xicu
Masó deixa anar
només que «una
cosa és un follet i
una altra un foll»
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hir vaig tenir ocasió de
moderar en un col·loqui
del Fòrum Nueva Econo-
mía el conseller de Terri-

tori, Santi Vila. No el coneixia. A pe-
nes l’havia sentit parlar en directe. I
vaig quedar sorprès per moltes raons.
Primer: és un polític poc convencio-
nal. Tant en les formes com en el fons.
I això avui s’agraeix: aquí, a Madrid i,
segurament, arreu del món. Parla
clar, sense eufemismes, dient les co-
ses pel seu nom i  no s’enrotlla com
les persianes en respondre les pre-
guntes. L’oratòria és important i Vila
la té. També és d’agrair que demani
serenor en els moments actuals. La
prudència en la manera de dir les co-
ses és fonamental. Aquesta setmana,
els pressupostos de l’Estat han deter-
minat que la despesa d’obra civil a
Catalunya sigui de 944 milions, una
caiguda del 25,5% respecte a l’any an-
terior, i molt allunyat dels més de
3.500 milions que es van pressupos-
tar els anys 2008, 2009 i 2010. Vila ha
recordat que venim d’uns pressupos-
tos gegantins influïts en un 50% per
les inversions en TAV i que això ja s’ha
acabat. Almenys, diu, es mantenen
les apostes estratègiques pel corredor
mediterrani ferroviari, els accesos al
Port i la millora de rodalies. El missat-
ge enviat des de Madrid és decebedor
i justifica la queixa; però, per arre-
glar-ho, sempre s’ha de parlar; mai
cridar. Algun amic meu asturià es
posa les mans al cap quan veu el des-
astre de les comunicacions viàries a
la seva regió que, cal no oblidar, és el
bressol de les Espanyes. Vila, que din-
tre de poc sabrà els diners que li dóna
Andreu Mas-Colell per invertir en in-
fraestructures a Catalunya, reconeix
que és el moment de saber gestionar
els recursos escassos. És on es de-
mostra qui és bon gestor.
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CONSELLER
SANTI VILA

L’APUNT FINAL

SOTSDIRECTOR D’«EXPANSIÓN»

Martí Saballs

Promociones Deportivas Salions, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21
de septiembre de 2013, se convoca Junta general que
tendrán lugar en el domicilio social, Club Náutico Cala
Salions, término de Tossa de Mar (Girona), el próximo
día 16 de noviembre de 2013, a las 11,30 horas, bajo
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuen-
tas anuales del ejercicio 2012 (Memoria, Balance y
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto).
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita los documentos (Cuentas Anuales) que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Tossa de Mar, a 22 de septiembre de 2013.
El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo. José Doce Pocino,

Plaça Salvador Espriu, 5
GIRONA 997722 2211 2266 4433
www.novopticagirona.com

OFERTES ANTICRISI A

NNOOVVÒÒPPTTIICCAA
ULLERES MONOFOCALS BLANQUES 4499 €€
ULLERES PROGRESSIVES BLANQUES 9999 €€


