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c a r t a s
Resposta al Sr. Portero

En primer Uoc, senyor Porte
ro, recomanar-li una til-la, está 
vostè molt nerviós. Després 
d ir-li que som molts, molts, 
els que pensem que el proble
ma que tenim no és precisa
ment l'encaix amb la UE... El 
problema que tenim és l'en
caix amb Espanya.

Sigueu valents de debò i 
deixeu-nos votar, no volem 
res més.

Montserrat Argemí

Contestant a Maria 
Dolors Puig i Ustrell
Senyora Maria Dolors: en re
lació amb la seva carta publi
cada al Diari de Terrassa del 
dia 7 de gener, que fa referèn
cia a l ’oportunitat de les dates 
en què s'ha comunicat el ca
lendari fiscal per al 2014, vull 
en primer lloc desitjar-li un 
bon any, agrair el to crític, 
però amable i constructiu que 
utilitza, i explicar-li les raons 
d'aquesta “ inoportunitat”. La 
coincidència de l ’enviament 
amb aquestes dates ve dona
da, d'una banda, pel fet que 
les ordenances fiscals van ser 
aprovades definitivament el 
19 de desembre de 2013 i, de 
l'altra, perquè incorpora im 
portants novetats, entre les 
quals l'avançament del perí
ode de pagament de l'IBI, que 
comporta també canvis en els 
terminis per acollir-se a les 
bonificacions per domicilia

ció, que poden suposar un es
talvi del 3% en el rebut, en el 
cas de fer-se en un sol paga
ment.
Era, per tant, imprescindible 

l'aprovació definitiva (que es 
va fer en la sessió de ple del 
dia 19 de desembre) i era im 
portant també informar amb 
antelació els ciutadans i ciu
tadanes, donat que s'avança
va un mes el primer termini 
de pagament de l’impost de 
l'IBI.

Certament, podríem haver 
demorat l ’enviament del ca
lendari fins passades les fes
tes nadalenques, però això 
hauria suposat que molts ter- 
rassencs i terrassenques no 
haurien pogut acollir-se a

aquesta bonificació del 3%, 
com molts ho han fet i ho es
tan fent aquests dies; un per
judici que amb aquesta me
sura hem volgut evitar.

Alfredo Vega Tinent d'alcalde 
d'Hisenda i Serveis Generals

mílies. Potser hauríem de m i
rar de no parlar tan lleugera
ment de coses tan serioses, 
perquè a la fi "la vida” és el pri
mer bé que se'ns dóna i sen
se aquest no ríh i ha cap més.

Mayte B. Pujol

Pensar abans de parlar Fe de errores
Acabo de sentir en un teleno- 
tícies que "el PP es l'únic par
tit que defensa la vida”.
Sorprenent! Crec que són les 

persones de bé, les que tenen 
valors, les que defensen la 
vida i, d ’aquestes, ríh i ha o 
debía d’haver-n’hi en tots els 
partits així com en totes les fa-

En nuestra edición del sába
do, 11 de enero, felicitábamos 
a M iquel Caparrós en su 76 
cumpleaños y se deslizó un 
error en el texto. Decíamos 
que “fue vicepresidente de la 
Penya Barcelonista 1900", 
cuando en realidad ostenta 
actualmente el cargo.
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Burgos com a símptoma

E L que està passant a Burgos no és un fet ex
cepcional, de dimensions històriques i revo
lucionàries, però tampoc no és una anècdo
ta. Cal prendre’n  nota, sense dramatisme ni 

extrapolacions interessades. Fa uns dies em preguntava: la 
gent ho aguantarà tot? la tenim  resposta: no. Evidentment, 
no cal imaginar-se que acabarem tots a cops de roc pel car
rer, sinó un procés molt, molt més complex, de crisi de mo
del de país. Ara bé, què significa això? Moltes coses al ma
teix temps, i força contradictòries. Anem a veure’n algunes. 
La primera: que es comença a fer evident, cada vegada per 
a més gent, la magnitud de l ’estafa que cada dia ens arru
ïna una mica més. Que la impunitat de la corrupció és una 
de les claus del desastre espanyol del segle XXI. Que la dura 
resposta policial indica clarament el temor governamen
tal a l ’efecte contagi de les protestes: la Lnsubmissió als des- 
nonaments no és massa diferent d’aquests incidents. 1 tor

na a recordar-nos el trist i forçat paper de la policia i la jus
tícia al servei dels interessos de la banca i del poder econò
mic. És la vella història de sempre, per això ens volen im 
posar lleis més autoritàries. El cas de Burgos, i els seus fan
gosos orígens, ens recorda també que cal donar indepen
dència i força a la política, perquè sigui alliberadora i no 
controladora. És a dir, ens recorda que hi ha esperança, més 
enllà del deprim ent panorama d una Espanya en fallida 
moral, social i econòmica. Esperança? Sí, perquè n i tothom 
és igual (tot i que hi ha vicis m olt estesos) ni estem con
demnats a continuar així per a tota l’eternitat. Cal només 
(i aquest "només” és immensament difícil, però no impos
sible) que els ciutadans prenguin, prenguem, consciència 
del poder i la responsabilitat que implica la ciutadania. I 
això està començant a passar en aquest país. No a les bar
ricades, sinó a les neurones, que és on comencen els can
vis esperançadors.

La Sala 
Fènix

JOSE A N TO N IO  
AGUADO

E N els últim s temps, negres per a la in 
dústria cultural, han aparegut noves sa
les a Barcelona, en espais molt reduïts. 
Un exemple del que estem explicant és 

la Sala Fènix, situada al carrer de la Riereta. l.a crisi i 
la pujada de l'IVA a un 21 per cent estan afectant molt 
seriosament la indústria cultural d’aquest país. Les 
microsales ofereixen a més de teatre altres discipli
nes artístiques com exposicions de pintors o crea
dors plàstics amb instal·lacions diverses com l'expo
sició d'Alberto Mínguez fins al 9 de febrer titulada 
"BAR", on s’ajunten les lletres, la música i la pintura 
per crear una atmosfera de vivències. La Fènix és un 
lloc de trobades i ulls oberts, recerques i descobri
ments. felicitats i tristeses, comèdies i drames, artis
tes del gest i l ’humor, tot pot tenir cabuda en el seu 
reduït escenari, però que no ens deixen indiferents 
quan es tracta de teatre de màscares, cabaret els d i
jous o titelles, així com cursos de formació en arts es
cèniques. L’aforament de la Sala Fènix és de cinquan
ta espectadors.

Sens dubte, aquest tipus de sales afavoreixen la in
corporació de públic jove al teatre a través de les xar
xes socials; els aforaments reduïts permeten la pro
xim itat de l'espectador, de manera que no se sap si 
estem en un rodatge o en una representació teatral.

Un altre factor a des
tacar és l’oportunitat 
que ofereix als drama
turgs, ja que les sales 
estan en un m ovi
ment continuat, molts 
creadors que a les sa
les comercials de tota 
la vida no veurien mai 
les seves obres repre
sentades tenen l'opor
tun ita t de presentar 
les seves propostes a 

uns espais oberts a la creativitat.
Aquest cap de setmana vam poder veure a la Sala 

Fènix al Loco Brusca amb el seu espectacle “ Mr. X”, 
a mig camí entre els Blue Man i el butoh, l'artista ico
noclasta ens presenta un espectacle emocionant, on 
descobrim l'anar i venir dels éssers humans, la vida 
quotidiana i les seves servituds des l’alimentària fins 
a la laboral.

En el nostre món actual els estils de vida de les so
cietats modernes ens han portat a situacions labo
rals extremes tant a nivells físics com psíquics, com
petitius, irrespectuosos amb la condició humana, h i
pòcrites de portes enfora i destructius de portes en
dins, classistes, racistes, amb tot tipus de control de 
l'ind iv idu  i to t el detritus intel·lectual. L’espectacle 
posa sobre la taula tots aquests temes i els dóna la 
volta com un m itjó . H i ha m olt de denúncia en 
aquest teatre físic del Loco Brusca.

Luis Brusca és un especialista en teatre de carrer 
que s’adapta perfectament a la sala, prenent l'humor 
com a eina intel·lectual d'investigació com ho fa amb 
la seva im itació dels simis, un moment estrella de 
l'espectacle que vam poder veure. Al llarg d ’anys de 
treball i experiència aquest actor clown bufó, balla
rí del contemporani, ha creat un segell propi en part 
denúncia social i en part comèdia que entreté i ens 
fa pensar, que no és poca cosa.

Els aforaments 
reduïts 
permeten la 
proximitat de 
l’espectador
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