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opimon
E D I T O R I A L

Cuando más 
es menos

A LGUNOS indicios macroeconómicos 
que apuntaban una tím ida recupera
ción económica empiezan a traducir
se a nivel de economía doméstica. El 

consumo empieza a despertarse de un letar
go eterno, al menos en las fiestas consumis
tas por excelencia de la Navidad. Es cierto que 
este año los empleados públicos han podido 
cobrar la extra y eso también debe haber in 
flu ido en esa sensación. Parece haber llegado 
el momento, para los que aún tienen ingresos 
periódicos, de empezar a gastar algo más de 
lo que se habían perm itido hasta ahora. Son 
muchos menos que antes, pero su tendencia 
se deja notar en un mercado famélico.
Si los indicios de recuperación se consolidan 
y la destrucción de puestos de trabajo deja de 
crecer es posible que vivamos un año 2014 en 
una fase de “stand by" en el que no mejorare
mos, pero en el que tampoco iremos a peor, y 
eso ya es positivo. Será el momento de empe
zar a revisar cuántos apriorismos ha m od ifi
cado la actual crisis económica.
Como toda crisis ha supuesto una ralentiza- 
ción del crecimiento demográfico, aunque en 
esta ocasión mucho menos apreciable por el 
efecto de los fenómenos inm igra torios que 
también se ha apaciguado, pero no ha dejado 
de existir. Como en toda crisis han caído has
ta extremos impensables los índices de con
sumo de todo tipo de productos y servicios y 
sólo la exportación ha perm itido que algunos 
sectores económicos la toleraran mejor.

LO que ya no es comparable a otros proce
sos de recesión económica, como mínimo 

los de finales del siglo XX, han sido las fórm u
las para combatirla. Desde el incremento de 
la presión fiscal hasta la anulación de los in 
centivos activos a las empresas para la crea
ción de empleo, pasando por el encarecimien
to de servicios básicos como la luz-con  incre
mentos del 90 por ciento en los últim os diez 
años- o del agua, al m ism o tiem po que se 
erradicaban derechos adquiridos en el Esta
do del bienestar y que parecían ya inaliena
bles. Así. m ientras la población ha seguido 
creciendo en los años de recesión, los consu
mos básicos asociados a ese fenómeno como 
la luz o el agua han m antenido un ritm o  de 
descenso continuado, en ocasiones con caí
das porcentuales que nos han situado en con
sumos fuera de las ratios de los países del he
misferio norte. Y es que la crisis financiera con 
todas sus derivadas territoriales y la forma de 
afrontarla en el ám bito europeo han conse
guido romper muchas de las reglas que pare
cían lógicas e inamovibles.

La festa dels Reis
JOSEP ÁNGEL 
SAIZ MENESES

'Església ha celebrat la 
festa deis Reis Mags. 
aquells savis -la tradició 
els ha concretat en tres- 

que varen arribar a Betlem per adorar 
el Senyor. Quin senüt té aquesta festa 
en el cicle de les celebracions nadalen
ques? la  resposta no és fácil per la com
plexitat i  la riquesa d’aquesta celebra
ció.

El terme tradicional per designar 
aquesta festa - Epifania- certament ens 
pot ajudar. Epifania és una paraula gre
ga que vol d ir manifestació. És. doncs, 
la festa de la manifestació del Senyor fi
xada litúrgicament el dia 6 de gener des 
de la seva aparició a Orient durant la 
primera meitat del segle 1V. De fet, a Ori
ent, se celebrava amb més solemnitat 
l'Epifania (6 de gener) que el Nadal (25 
de desembre).

En realitat ambdues festes es com
plementen. Així ho entén el meu ger
mà en l ’episcopat, monsenyor Pere 
Tena, liturgista expert, el qual explica 
que el Nadal estri més centrat a expli
car l'encarnació de Déu. mentre que 
l'Epifania posa l'accent més aviat en la 
manifestació universal de Jesús. L'Epi

fania celebra que Jesús ha vingut per a 
toLs els pobles del món. En definitiva, es 
tracta de dues cares de la mateixa reali
tat: Déu ens ha visitat en Jesucrist, Déu 
fet home i nascut de la Verge Maria.

Monsenyor Tena explica també que 
es pot fer una comparació entre aques
tes quatre festes: Nadal - Epifenia i Pas
qua - Pentecosta. Nadal i Pasqua són la 
celebració dels fets; Epifania i Pentecos
ta constitueixen la manifestació univer
sal d’aquests fets.

Sabem que l’adoració dels Reis Mags 
a lesús es va fer popular molt aviat. Així 
es dedueix de les nombroses represen
tacions artístiques dels primers segles 
del cristianisme. El mateix text de l’Evan
geli ja indueix a la celebració popular 
quan diu que els Mags oferiren presents 
a Jesús. Evidentment, els regals que es 
fan amb motiu del dia de Reis recorden 
d’alguna manera els obsequis que Jesús 
va rebre.

Els cristians no tenim  res contra les 
tradicions populars, sobretot quan por-

Tantel Nadal 
com l’Epifania 
són festes 
que ens han de 
dur a augmentar 
la nostra fe 
en Jesucrist

Montserrat Camila
JOSE A N TO N IO  
AGUADO

M
ONTSERRAT Carulla 
s'acomiada dels escena
ris aquesta temporada 
amb una comèdia entra- 

nyable, “Iaia", escrita i dirigida pel seu 
fill Roger Peña i acompanyada pel seu 
nét -fill del director i dramaturg- Aleix 
Peña Miralles i la jove Viky Luengo. El 
teatre triat per al comiat també com- 
pleix anys, es tracta del Romea, que 
aquests dies compleix 150 anys de vida 
com a sala escènica de Barcelona.

Pel Romea han passat noms com Se
rafí Pitarra. Josep Maria de Sagarra, En
ric Borràs, Margarida Xirgu, Joan Ca- 
pri... Són alguns dels noms que han 
passat per l'escenari del Romea. 1 en 
aquest mateix marc escènic s’acomia
da una altra de les grans del teatre ca
talà. Montserrat Carulla (Barcelona. 
1930). L'actriu va debutar a l'escenari

ten uns missatges tan profundament 
humans i de tanta bellesa corn el que 
ens ocupa, però cal que no oblidem el 
seu origen ni en desnaturalitzem el sen
tit. Nadal i Epifania no poden quedar 
reduïts a dues festes de regals i prou. 
"Ne quid nimis”, "en res convé caure en 
l'excés", si se'm permet aquesta traduc
ció personal de l'aforisme llatí.

'lant el Nadal com l'Epifania són fes
tes que ens han de d iu  de manera es
pecial a augmentar la nostra fe en Jesu
crist. D iu monsenyorTena que “el .sen
tit de la festa queda perfectament ex
plicat per sant Pau en la seva carta als 
efesis de la qual la segona lectura de la 
missa de l'Epifania n'és un passatge: la 
universalitat de l'Evangeli".

Acabo amb un record del papa Fran
cesc per agrair-li el gran regal que ha fel 
a tota l ’Església en publicar la seva ex
hortació pastoral “Evangelii gaudium", 
és a dir, "L'alegria de l’Evangeli''. El goig 
i l'alegria són molt presents a la festa de 
l’Epifania i al fons d'aquest document 
preciós del Pontífex hi ha un desig; que 
l’Església sigui missionera, que sigui la 
veu de la Bona Nova que és Jesucrist per 
al món.

Si Déu vol, espero dedicar alguns co
mentaris setmanals a l ’excel·lent regal 
de Reis que el Papa ha fet a l ’Església i 
al món.

L'autor és bisbe de Terrassa

del Romea fa més de cinquanta anys in
terpretant un paper en l’obra de Josep 
Maria de Sagarra “Soparem a casa". Des
prés la seva carrera va ser per les vies del 
teatre, el cinema i la televisió, pels tres 
camins ha deixat testimoni del seu ta
lent interpretatiu. Cal destacar el seu pa
per a “Pigmalió". "Romeu i Julieta”, "San
ta Joana dels escorxadors" 0  “La filla del 
mar". El seu treball ha mostrat personat
ges diferents abordats sempre des del 
lliurament a descobrir la singulari tat de 
la condició humana.

Roger Peña, director i dramaturg de la 
peça, és un observador de les emocions 
humanes, i ens descobreix l ’interior dels 
seus personatges. L’obra ha vist la llum 
gràcies a l’esforç econòmic de la produc
tora Entresol i es va estrenar al passat 
Festival Temporada Alta de Girona. Que 
el Romea sigui el teatre on es represen
ta l ’obra és d'alguna manera una forma 
de tancar un cercle, en el mateix punt en 
què es va començar. Un adéu que no po
dia ser millor. Roger Peña ha volgut ex
plicar una història de veritats, de senti
ments, de vida al cap i a la fi, amb tota

la seva crueltat i tota la seva tendresa. 
L'espectador gaudeix, riu i s’emociona 
amb les peripècies d'aquesta pensio
nista, el nét i la xicota d'aquest, l-a peça 
estarà en cartell fins al proper 19 de ge
ner.

L’argument de la comèdia ens parla 
d'una àvia que té por de perdre l'únic 
que li queda a la vida, l'amor del seu nét 
i el seu pis, per mantenir aquesta reali
tat es fica en la vida sentimental del seu 
nét. El protagonista n’és víctima i rep 
cops per totes bandes, per part de la 
seva àvia, irònica i mordaç, aficionada 
a l’orxata valenciana, i per part de la 
seva noia, una pija que no suporta les 
mentides que aixeca el protagonista 
com a armadura de defensa enfront de 
la realitat; el protagonista es construeix 
una sèrie de mentides pietoses que 
amaguen una realitat crua. Als seus 82 
anys, Montserrat Carulla ha format una 
gran família dedicada professionalment 
al teatre. Mare de Vicky Peña, s'enfron
ta a “ Iaia", de Roger Peña, cada nit amb 
un repte, i ho fa amb aquest talent sec, 
commovedor dels supervivents.
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