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c a r t a s
Industrialización 
de España
Me indigna ser español al pre
senciar la situación general en 
lo referente a la variable com- 
petitividad de sus regiones, 
constatando que algunas no 
tienen el entramado industrial, 
que otras aún conservan i au
mentan pese a la crisis que vi
vimos. Para m í no es una qui
mera, conseguir que todas 
ellas pudieran valerse por sí 
mismas y no dependiesen de 
las ayudas de los gobiernos de 
la Moncloa, porque da a en
tender que siempre van a ne
cesitar de la solidaridad de las 
otras más productivas.

A mi entender, sena bueno 
que el Estado español se preo
cupara muy seriamente de 
este tema, centrándose en la 
imperiosa necesidad de obli
gar a los grandes de España y 
terratenientes en general que 
utilicen sus patrimonios para 
invertir, buscándola, en indus
trias que puedan contratar a 
los trabajadores que ahora, 
mayormente, viven de unas 
“cómodas" pero nada cons- 
tructivas peonadas.

Dinero y terreno lo hay, pero 
la blandura política se somete 
a los poderes económicos, que 
todos sabemos dominan lo 
que quieren en todo el mun
do, porque se les deja.

Hubo un tiempo en que el 
poder político estaba por en
cima de dichos mercados, 
pero por pura negligencia de 
los gobiernos, han ido per
diendo dicha influencia y se

ven inmersos a aceptar los ca
prichos consevadores de quie
nes prefieren el inmovilismo 
capitalista.

Políticos que luchen por 
este importante objetivo no 
abundan, pero por puro pa
triotismo .sería muy necesario 
que estos pocos se esforzaran 
en cambiar este panorama 
que a buen seguro es una muy 
ardua tarea con resultados 
nada inmediatos pero sí fruc
tíferos.

Huís Vinuesa Serrate

Abejas
Las abejas ya son unos insec

tos muy importantes para la 
agricultura, además de por la 
producción de miel, por su la
bor como polinizadoras, pero 
unos investigadores canadien
ses quieren que todavía sean 
más importantes, ayudando a 
controlar plagas y enfermeda
des de los cultivos. Están lle
vando a cabo una investiga
ción para utilizar las abejas 
como vehículos para esparcir 
agentes de control microbio- 
lógicos.

En su estudio, el investiga
dor Shipp, del servicio de in
vestigación agraria de Canadá, 
hizo pasar a las abejas, a su sa
lida de la colmena, a través de 
una bandeja de agentes de 
control biológico. Éstos se pe

gaban en sus patas y pelos. A 
través de la polinización, las 
abejas iban repartiendo los vi
rus, hongos y bacterias en su 
destino. Tanto las abejas como 
los abejorrros han distribuido 
con éxito el hongo Beauveria 
bassiana entre pimientos dul
ces de un invernadero y en 
campos de colza. Este hongo 
mata a la mosca blanca y a los 
pulgones, ya que las esporas 
del hongo se adhieren al cuer
po de éstos, germinando y en
trando en su interior hasta lle
gar a matarlos. Los investiga
dores han conseguido reducir 
la presencia de la enfennedad 
hasta en un 80%.

Domingo Martínez
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Terra de vins

L ES bones idees s’acaben obrin t camí sempre, 
fins i tot en els temps més difícils. Que és quan 
fan més falta. La fira “Terrassa de Vins", que es 
va celebrar el cap de setmana passat, és un 

exemple justament del que ara mateix ens cal: experimen
tar, provar idees noves, buscar nous horitzons... Més o 
menys, el que fa també tota la gent que està al voltant de 
“Terrassa gastronòmica" i d ’altres projectes lligats amb la 
cuina, amb els productes de la terra, amb les tradicions: 
una barreja de coses noves i coses velles, coses de sempre, 
força abandonades a Terrassa i al Vallès, i que sorprenent
ment s’estan convertint en oportunitats de futur.

El llibre del xef Artur Martínez, el seu safari d’exploració 
gastronòmica terrassenca i vallesana, anava justament en 
aquesta finia: en unes terres de fàbriques, blocs de pisos i 
autopistes, redescobrir o recrear els formatges, els vins, els 
olis, les mongetes, els enciams, els tomàquets...

El certamen "Terrassa de Vins", ben organitzat, enfocat 
i plantejat, va en la mateixa direcció i ha sortit bé i promet 
ser encara m illo r en anys propers. Oh, sorpresa, hem re- 
fundat una cuina de la caça i el bolet, reinventat el cigró 
menut, revalorat una col autòctona o els vins d ’UUastrell: 
redescobrim el camp, les arrels, els horts, i hi veiem opor
tunitats per fer negocis raonables i per passar la vida una 
mica millor.

Tot plegat, a una escala humana molt interessant en els 
temps que corren, tocant amb els peus a terra, equilibrant 
la globalització, les bogeries financeres, les neures tecno
lògiques.

Tot m olt proper, molt de casa i de la terra. I rendible tam 
bé, que d’alxò es tracta. Per aquí hi ha l'esbós d’un futur ra
onablement viable, humà, accessible... I imprevist, impen
sable fa deu anys, quan ens enverinàvem amb l’orgia del 
totxo...

Marta
Carrasco

JOSE A N T O N I O  
AGU ADO

EGONS expliquen els seus professors, 
era la més tímida de la classe. Ara és un 
clàssic viu de la dansa contemporània. 
Estem parlant de Marta Carrasco, una 

ballarina i creadora d ’espectacles tan potents com 
qualsevol dels cànons dels mestres, però molt més 
subversiva, més original i amb més inventiva que la 
majoria dels coreògrafs vius. El seu últim  espectacle, 
“B. Flowers”, el vam poder gaudir al Teatre Tantaran- 
tana, és el més elegant i personal fins a la data, ex
tremadament intel·ligent, i també poètic.

Marta Carrasco en aquest espectacle ens parla de 
la vida i de les seves passions, establint un paral·le
lisme entre les flors i les dones, entre les flors i l'a r
tista, el creador i la natura. Com "Les flors del mal”, 
de Baudelaire, aquí al costat de Marta apareixen Ann 
Coll i Majo Cordonet: una rosa, una margarida i un 
pensament. De manera lúdica, l'espectacle té un 
efecte terapèutic en l'espectador com si es tractés de 
les Flors de Bach. Assalta la nostra vista el color ver
mell de la passió, de l'amor, de la sang, dels clavells 
que envaeixen l'escenari. Marta Carrasco és sinònim 
de vermell passió de vida i també d’una profunda re
flexió sobre el dolor i la mort.

La selecció de la música marca el ritme de l’espec
tacle, que va des del "Capullito de Alelí” a l ’òpera, de

l'òpera a les cançons 
infantils, de les can
çons infantils als frag
ments dialogats curts, 
dels diàlegs a la poesia 
visual, de la poesia v i
sual al sadomasoquis- 
me a la solidaritat, tot 
cap en un espectacle 
que atén una orgia 
dels cinc sentits i obli
ga l ’espectador a no 
parpellejar des que 
s’obre el teló fins que 
els intèrprets surten a 

saludar un públic entregat amb l’esforç i la genero
sitat d ’unes ballarines que suen els vestits, perquè 
ser flor no és una cosa fàcil. No és cosa fàcil avui dia 
portar una companyia de dansa endavant amb un 
IVA cultural que escanya el sector i amb una crisi que 
galopa com els cavalls del vell poeta Rafael Alberti, 
per tot Europa. Malgrat les dificultats de tota mena, 
hi ha un missatge d'esperança en les coreografies de 
Marta, a la ironia i al sarcasme, hi ha un moment per 
a la llum  entre tanta tenebra que fa que siguem una 
pinya, una família, un conjunt de cossos units per la 
dansa, units per l'art i units per la creació, perquè on 
hi ha creació sempre h i ha vida.

Mana Carrasco com Pina Bausch ens recorda la 
bellesa del moviment, amb els seus espectacles s’ha 
consolidat com un referent viu. Que el CAET copro- 
dueixi espectacles com aquest dóna sentit a l'exis
tència del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, que 
a més de programar el seu espectacle va tenir l’en- 
cen de fer una masterclass a l'Ins titu t del Teatre de 
Terrassa. Alguns privilegiats vam poder ballar amb 
ella, durant dues hores inoblidables, portats per un 
ritme implacable que ens va recordar que sí que es 
pot, que les coses es poden transformar i no im por
ta que ho facis bé o malament, el que importa és que 
ballis al ritme del teu cor.

Marta Carrasco
estableix
un
paralel·lisme 
entre les flors 
i les dones; 
el creador 
i la natura
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