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opinión
E D I T O R I A L

Esplais

LOS esplais reclaman atención. Cinco 
entidades dedicadas al ocio in fan til y 
juvenil han creado una p lataform a 
desde la que pretenden redefmir o qui

zás únicamente hacerse visibles y reivindicar
se como un sector cada vez más exigido ante 
las necesidades sociales que generan la crisis 
económica. Quieren una interlocución b ila
teral con el Ayuntamiento y una participación 
en la toma de decisiones que desde el consis
torio puedan afectar a su ámbito de actuación. 
Quieren sentirse valorados. La reacción del 
Ayuntam iento ha sido prudente y propone, 
como no podía ser de otra forma, el in ic io  de 
un diálogo que fije las posiciones.
La crisis económica no sólo ha afectado a los 
esplais en forma de recortes, sino que se ven 
ante una realidad que en ocasiones ultrapasa 
la función para la que han estado creados, la 
form ación en valores desde el ocio in fan til. 
Hay una faceta que se acerca incluso a lo asis- 
tencial que les hace ir más allá y a la que pa
rece que no llegan los servicios sociales del 
Ayuntamiento.
Al margen de la controversia en torno a las 
subvenciones, que no será pacífica, es proba
ble que la situación exija realmente un análi
sis de la realidad de los esplais, de su transver- 
salidad y de com probar si esa labor que va 
más allá del ocio in fantil viene motivada por 
una inercia y hay que reconducirla hacia los 
canales asistenciales habituales. C) bien, si los 
esplais deben convertirse en agentes activos 
en ese sentido y cuál debe ser su protocolo de 
actuación. Los esplais son entidades que pu l
san día a día la realidad de la calle, de las fa
milias y pueden ser de gran utilidad.

El dichoso IVA

Si hasta ahora el cu ltura l era el sector 
que más había reivindicado la necesi
dad de adecuar el IVA a su idiosincra
sia, el de las peluquerías se ha alzado 

también contra el impuesto, exigiendo una re
ducción hasta el 8 por ciento. La crisis ha afec
tado a todos los sectores, pero el de las pelu
querías, que a penas si repercutió sobre su fac
turación la subida del IVA, que se siente per
seguido hasta por la SGAE, está viendo como 
miles de establecimientos se ven abocados al 
cierre. En este sector especialmente, es más 
que probable que lo que se gana por un lado 
con el IVA se pierda por otro puesto que su 
idiosincrasia le predispone especialmente a 
la economía sumergida, con la que no se re
cauda y que afecta a las empresas y microem- 
presas que todavía siguen en pie.

Optimisme moderat
PERE C A P E L L A si
D ESPRÉS de set anys de 

parlar de crisi, es co
mencen a sentir algunes 
veus d 'optim ism e m o

derat, tan moderat que encara no ha 
arribat a les butxaques de !a majoria 
de ciutadans i, més sensiblement, dels 
treballadors. Suposant que les m illo
res econòmiques es consolidin, cos
taran de ser percebudes per les eco
nomies més baixes; passa com amb 
les cues davant dels semàfors, que 
quan el llum es posa verd l'ú ltim  de la 
filera encara tarda a poder arrancar. 
Possiblement, les primeres millores 
puguin sentir-les preferentment les 
compres de productes d ’alt cost, des
tinades a compradors de més nivell 
econòmic, que arranquen amb més 
rapidesa que els que van a la cua. Amb 
tot, cal saber que els baròmetres de 
l'economia encara no són positius al 
nostre país, sí que ho són en alguns 
dels nostres veïns, per tant, l'optim is
me només ho pot ser per contagi.

No h i ha dubte que l'activ ita t que

s'ha evadit m illor de la crisi, i que està 
al capdavant de la recuperació, és el 
turisme; amb tot, s’està beneficiant 
d'uns baixos preus que es voldran lliu 
rar aviat d'aquest capteniment. Però, 
si ens concernim a la nostra ciutat, en 
què el turisme és una activitat residu
al, el que sempre ha estat el supon més 
sòlid és la indústria, ja que el comerç 
sempre n'ha estat subsidiari.

Permeteu-me que faci un punt i 
apart, amb el recordatori de la indús
tria que he conegut; els moments que 
sempre rememorem com de bonança 
a la ciutat es basaven quasi únicament 
en el tèxtil i els seus auxiliars, però el 
secret del benefici no era altre que els 
salaris marcadament baixos; és cert 
que van produir molts llocs de treball 
que facilitaren la vinguda de mà d ’obra 
de tot Espanya, majorment d’Andalu- 
sia i Múrcia. Certament la ciutat crei
xia, però era en els barris farcits de bar-

Mai tomaran els 
anys d’un treball 
assegurat 
per a tota la vida

raques i de petites vivendes insalu
bres, algunes d ’elles desaparegudes 
amb la riuada de 1962. Quan els tre
balladors d'aquelles fàbriques, amb 
els anys, van anar m illorant progres
sivament els seus salaris, en moltes 
ocasions entre conflictes i vagues, van 
accedir al benestar, amb habitatges en 
blocs de vivendes confortables i des
prés amb l’adquisició de segones re
sidències i automòbils; amb això va 
coincidir i, en part motivar, la desac
celeració i posterior caiguda de la in 
dústria tèxtil. Explico tot això perquè 
aquesta reindustrialització que s’està 
promovent a la nostra ciutat no sigui 
fruit del reclam dels baixos costos sa
larials de l'actual mà d'obra i que, 
quan aquests es normalitzin, resulti 
que les indústries recent ment creades 
tampoc els puguin suportar. Una nova 
indústria s’ha de basar en productes 
d'un important valor afegit, en què el 
cost del treball no sigui altament sig
nificatiu en el preu i es puguin conso
lidar amb la fabricació del producte.

Amb tot, cal saber que aquells bells 
temps s'han fet vells, i mai tormiran 
els anys d’un treball assegurat per a 
tota la vida. Com serà el futur ningú 
ho sap, jo menys, però m'agradaria 
ser-hi, només per curiositat.

La generació de la por
JO SÉ A N T O N IO  

A G U A D O

L moment de prendre la 
decisió correcta en el 
lloc adequat i en el 
temps adequat. Toca 0 

no toca tenir un fill. Quan una pare
lla decideix llançar-se a l ’aventura de 
ser pares? Aquesta conversa de pare
lla en un passadís de l ’ikea és el punt 
de partida d'una comèdia divertida 
del dramaturg britànic Duncan Mac- 
raillan. Totes les pors que aparencen 
en totes les parelles, després de tenir 
tota la inform ació sobre la vida, en 
prendre les seves pròpies decisions. 
En escena només un llit, la vida d'una 
parella a través de la vida al seu Uit. 
Els dos protagonistes, Pau Roca i Car
lota Olcina, mostren un gran poder 
interpretatiu, la riquesa de la gamma 
psicològica deLs personatges, el des
plegament de profunditat i versem
blança fa que l’espectador entri en la 
història amb tota naturalitat, no és

només l ’obra més ambiciosa del seu 
autor, sinó també la més divertida. 
Meravellosament escrita, audaç, am
biciosa, perfectament en la seva exe
cució pels dos actors, el resultat és una 
obra mestra dirigida per Marilia Sam- 
per. La peça està concebuda com un 
llarg diàleg entre dos com "El ban
quet", de Plató, l'espectador assisteix 
a aquest partit de tennis en què de ve
gades sembla haver-hi un guanyador 
clar, però que immediatament la situ
ació revesteix un gir de rosca i canvia 
el joc. Als personatges, ets reconeixem 
com a propers, podrien ser els nostres 
veïns discutint i nosaltres, els tafaners 
que des de la finestra indiscreta con
templem la situació.

Una comèdia que no podria ser m i
llor. Gairebé una metàfora de la vida 
mateixa i com en la vida també h i ha 
llàgrimes i part de l'obra és en clau 
sentimental i emocional, però, això, 
no els ho anem a explicar aquí per no 
desvetllar el final. L’obra va més enllà 
de la decisió de ser pares dels dos pro
tagonistes, realitza tot un recorregut 
en què la parella pren partit per les 
idees de l ’esquerra ecològica, amb el

que són conscients i tenen conscièn
cia cívica de la realitat. Com deia el 
mestre Bertolt Brecht el p itjor analfa
bet és el polític. D'això són conscients 
els dos protagonistes de la història, 
preocupats en tot moment pel plane
ta terra i l'esdevenir de l'univers. Sos
pesen els problemes en funció de pa
ràmetres com la sostenibilitat.

La productora Sixto Paz aposta per 
una funció que es planteja segons la 
fórmula de taquilla inversa, l'espec
tador decideix el preu a pagar per la 
funció després d ’acabat l'espectacle 
i a la seva disposició a l ’entrada de la 
Sala Beckett té tots els comptes del 
que costa m untar aquesta funció, 
perquè valori la seva aportació. 1 es
tem parlant d ’una obra que no té es
cenografia, ni grans recursos d 'il·lu
minació, estem davant d'una obra on 
el que importa és el treball de l'actor 
amb el text. Un treball que atrapa 
completament l'espectador des del 
primer minut. No lli ha temps d ’avor
rir. Els dies que s’ha representat a la 
Sala Beckett ha estat ple i amb llista 
d’espera, sens dubte tomarà per cap
tivar i d ivertir al mateix temps.
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