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Pastanagues

A
quest dimecres vaig fer de tra-
ductor del Quim Marcè. És el
director del teatre de Bescanó i
ha estat convidat a participar

en el congrés de la Societat Internacional
d’Arts Escèniques a Nova York –el més
important del sector, amb assistents de
50 països–. L’han convidat per la protes-
ta contra la pujada de l’IVA cultural: a
Bescanó venien pastanagues (IVA del
4%) i regalaven els tiquets del teatre
(IVA 21%). La presentació va ser un èxit,
el van interrompre diverses vegades
aplaudint i rient i fent tota mena de so-
rolls joiosos.
La resposta posterior, millor encara. A

banda que tothom estava al cas de la cosa
catalana, i tenien cura de tractar-lo amb
normalitat, i de celebrar l’haver pogut
sentir una intervenció en català –ex-
cel·lentment traduïda, I must say– i de
fer-se els entesos sobre “la famosa resis-
tència cultural” del nostre racó delMedi-
terrani; a banda, en fi, d’haver comprovat
que això nostre és viscut comuna oportu-
nitat per fer-se el sensible i l’entès, la pro-
testa en ella mateixa, l’enginy de vendre
pastanagues en lloc de tiquets, els va sem-
blar una cosa veritablement trencadora.
En el torn de preguntes, una professo-

ra de la Universitat de Nova York va ex-
plicar que coneixia la història –la va pu-
blicarTheNewYork Times– i que l’expli-
ca a classe com un exemple de pensa-
ment lateral i plàstic contra la inoperàn-
cia i ineptitud de les polítiques culturals
públiques.
Es veu que un estudiant seu, d’un po-

blet conservador d’un estat conservador
del sud conservador dels Estats Units, va
copiar la protesta –te amb gel enlloc de
pastanagues– quan l’estiu passat els ges-
tors del centre cívic del poble van prohi-
bir-limuntar una versió casolana delmu-
sical Rent, per “immoral”. Encabat, ella
va acostar-se als camerinos i va dir: “per

mi és com ser al davant d’una estrella del
rock”. I li va demanar si seria tan amable
de participar –via Skype– en una de les
seves classes.
Un egipci, que es dedica a posar en

contacte gent gran i gent jove permuntar
espectacles que preservin la memòria no
oficial, va acostar-se-li també per donar-
li les gràcies i demanar-li permís per copi-
ar la idea. A mesura que jo traduïa, el
Quim anava posant uns ulls més i més
grossos; no sabia on posar-se i anava di-
ent, “thank you, thank you”. I li responi-
en: “no, no, thank you”. Una noia irania-
na que treballa a Libèria i que ha aconse-
guit que els músics de hip-hop local, au-
tèntiques estrelles allí, liderin un movi-
ment contra les endèmiques violacions
de la zona i trenquin el silenci espès que
les legitima, se m’acosta i em diu: “el
Quim és un autèntic revolucionari”.
Tant a mi com al Quim tot plegat ens

semblava una exageració i vam estar
provant d’escatir per quins set sous havia
tingut tant d’èxit, sense arribar a cap con-
clusió. Després me’l vaig trobar passe-
jant amb la dona a Times Square, gran
com és, l’esquena recta, la cara afable,
genuïnament alegre. Deu ser lamanca de
pedanteria, l’anar fent sense postures, la
naturalitat. Si l’Estat t’emprenya, pas-
tanagues.
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ElTribunal Constitucional (TC) va ad-
metre ahir a tràmit el recurs presentat
pel Govern central contra la llei anti-
desnonaments andalusa, i la va deixar
en suspens per un període inicial de
cinc mesos, ampliable si en aquell
termini no s’ha dictat sentència sobre
el fons de l’afer. Aquesta normativa
permetia expropiar pisos, una mesura
dirigida sobretot a protegir famílies en
situació d’especial precarietat i a evi-
tar en paral·lel l’acumulació d’habitat-
ges buits enmans de les entitats bancà-
ries. L’argument essencial del Govern
quan va recórrer contra la llei va ser
que la Junta estava envaint competèn-
cies de l’Estat en provar de limitar el
dret de propietat.
La llei andalusa antidesnonaments

era, de fet, una prolongació del decret
que en el mateix sentit havia estat vi-
gent abans en aquesta comunitat autò-
noma i que també va ser recorregut
pel Govern. Quan es va elevar el seu
rang normatiu i es va convertir en llei
es van afegir noves possibilitats d’ac-
tuar contra els desnonaments de perso-
nes i famílies en estats d’especial pre-
carietat. Però el que l’Executiu va vo-
ler evitar sempre va ser que una nor-
mativa autonòmica pogués tenir capa-
citat expropiadora, encara que fos
amb el límit de tres anys. Amb aquest

objectiu, els apartats impugnats per
l’Executiu van ser els relatius a la “de-
claració d’interès social a efectes d’ex-
propiació forçosa de la cobertura de
necessitat d’habitatge de persones en
especials circumstàncies d’emergèn-
cia social”; la “definició d’habitatges
deshabitats” i la “classificació d’infrac-
cionsmolt greus” per a les entitats ban-
càries que no treguin aquests habitat-
ges al mercat del lloguer.
El Govern va considerar inconstitu-

cional la llei “perquè definia el contin-
gut essencial del dret de propietat de
l’habitatge, i per fer-ho exercia com-
petències en matèria d’habitatge i ur-
banisme de la comunitat autònoma”.

Aquest títol, el de l’urbanisme, no es
pot invocar –explicava el recurs– per
modificar el del dret de propietat.
D’altra banda, el Govern considera

que aquesta legislació afecta “la regula-
ció de les condicions bàsiques que ga-
ranteixen la igualtat de tots els espa-
nyols en l’exercici dels drets i en el
compliment dels deures constitucio-
nals”. I subratlla que “l’article 149.1.8

de la Constitució espanyola reserva a
l’Estat la competència en matèria de
legislació civil".
La consellera andalusa de Foment i

Habitatge, Elena Cortés (IU), ahir va
acusar el Partit Popular de “covardia”
per haver presentat “de manera clan-
destina i sense que cap ministre donés
la cara”, el recurs contra la llei antides-
nonaments, el nom complet de la qual
és llei de Funció Social de l’Habitatge,
aprovada pel Parlament andalús l’1
d’octubre. El recurs va ser aprovat pel
Govern al Consell de Ministres del
13 de desembre, sense que es donés a
conèixer la decisió en la roda de
premsa posterior, tot i que sí que figu-
rava en la referència escrita del que
s’havia acordat.
Per Cortés, el recurs del Govern

central és “un atac a la sobirania del
poble andalús” i per defensar-ho argu-
menta que a Catalunya “opera una llei
que permet sancionar els habitatges
deshabitats i no passa res”, sancions
que integren el cor de la normativa an-
dalusa. La consellera va dir que en
aquests moments hi ha 39 expedients
d’expropiació pendents d’aprovació
definitiva per la Junta, que demanarà
que s’aixequi la suspensió acordada
ahir. Va afegir que sol·licitarà als
jutjats on s’han de substanciar les
execucions hipotecàries esmentades
que “no es desnoni ningú fins que el
TC prengui una decisió definitiva”
sobre el fons del recurs.c
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La Junta considera
el recurs “un atac” a la
seva sobirania i demanarà
que s’aixequi la suspensió

La Societat d’Arts
Escèniques ha convidat
Quim Marcé per la protesta
de la pujada de l’IVA cultural
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El ministre d’Educació, José Ignacio
Wert, va insistir ahir en la intenció de
controlar al 100% els continguts de
l’assignatura d’història d’Espanya i de
coneixement delmedi –que ara passa-
rà a dir-se ciències socials–. “No té
sentit que no s’estudiï lamateixa histò-
ria a totes les comunitats autònomes”,
va dir per justificar la seva decisió. Pe-

rò aquesta afirmació de Wert no és
correcta. En l’actualitat sí que hi ha
uns continguts comuns a totes les au-
tonomies. El que ocorre és que cada
comunitat, amés amés, pot afegir con-
tingut addicional per completar el cur-
rículum. Per tant, els alumnes espa-
nyols sí que estudien una història d’Es-
panya comuna.
La Lomce també permet a les comu-

nitats autònomes afegir contingut al

currículum, però no s’avaluarà en les
revàlides. El Ministeri d’Educació no-
més examinarà els alumnes dels con-
tinguts quemarcarà el Govern central,
no pas els autonòmics. Els professors
creuen que gairebé no quedarà temps
perquè els alumnes estudiïn res més,
ja queEducació ha dissenyat uns currí-
culums molt extensos.
El ministeri ha modificat alguns

punts dels esborranys del currículum
de l’FP bàsica i de primària, ESO i bat-
xillerat. Entre els canvis destaca el re-
ferit a l’“atenció individualitzada” per
als alumnes amb problemes d’apre-
nentatge, que podran estar en primà-
ria un anymés si els mestres ho consi-
deren oportú.c
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els continguts d’història


