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o p i m o n

E DI T ORI AL

Ser bueno puede 
ser rentable

Toda em presa ha ten ido  siem pre por 
objetivo ser rentable económ icam en
te para asegurar su viabilidad. En fun
ción de ese objetivo las fórm ulas tra 

dicionales inciden en reducir costes en todo 
el ám bito  productivo para rebajar precios y 
conseguir m ayor cuo ta  de m ercado. Pero el 
paradigm a está cam biando y em pieza a asu 
m irse que no se trata únicam ente de interve
nir en el m ercado para conseguir el equilibrio 
social y asegurarle  la rentabilidad económ i
ca; si no que si se trabaja para alcanzar el equi
librio social, el m ercado crece y la ren tab ili
dad está  asegurada. Esa idea subyace en  el 
nuevo proyecto del inven tor de Facebook, 
Mark Zuckerberg, lnternet.org. Trabajar para 
hacer llegar in ternet a las dos terceras partes 
del m undo que aún  no puede acceder al él, y 
después ya vendrá el negocio. Un objetivo que 
se basa en las.nuevas tecnologías y  que in i
cialm ente busca un bien social -e n  principio 
es bueno que todo el m undo  tenga acceso a 
In ternet- y que indudablem ente acabará sien
do rentable, no sólo para Facebook, pero tam 
bién  para él.

La innovación social va un  paso m ás allá, 
pero responde al mismo paradigma. Se tra

ta de buscar soluciones a problem áticas so
ciales a la escala suficiente para que la aplica
ción de esa solución genere los ingresos sufi
cientes para conseguir que sea viable y no de
penda ni de la caridad entendida en el sen ti
do tradicional, ni de la solidaridad de adm i
n istrac iones o particu lares que se ven 
som etidas a los vaivenes económicos.
Lo m ás im portante de la innovación social es 
que no se tra ta  s im plem en te  de una  teoría, 
sino de realidades palpables y efectivas como 
conocimos ayer en la sesión sobre Innovación 
Social que organizó la Fundació  M ina d ’Ai- 
gües de Terrassa en colaboración con el Ayun
tam iento y que contó con la participación de 
Julián Ugarte, un chileno que m ediante la em 
presa Sociallab ha dem ostrado la viabilidad y 
el éxito del concepto. Concesiones de crédito 
a  través de una red social a intereses razona
bles, con m enos impagados y fuera del circui
to  de los bancos; sistem as de potabilización 
de agua económicos, efectivos y fáciles de im 
plantar, un juego para dispositivos móviles 
que ayuda a diagnosticar la malaria, o reacti
vos baratos y asequibles para detectar el cán 
cer, son algunos de los proyectos que ya fun
cionan, son sostenibles y benefician a m uchas 
personas. O lo que  es lo m ism o; ser bueno  
puede llegar a ser rentable; con talento y otra 
m anera de afrontar los problem as.

Un partit piròman
JAUME
B O IX A D Ó S i .

L A dem ocracia, a part 
d 'eleccions lliures i peri
òdiques, tam bé és nego
ciació, consens i respecte 

a les minories. Actualm ent a  Espanya 
nom és es com pleixen els dos prim ers 
supòsits, ja que la majoria absoluta del 
Partido Popular impossibilita qualsevol 
tipus de diàleg. Uofes d'ara, el Congrés 
i el Senat nom és són  espais fisics que 
serveixen per validar els decrets-llei que 
utilitza l’executiu per legislar. No hi ha 
discussió possible donat que s’imposen 
sempre, en  el fons i en la forma, les pre
tensions, molts cops de caire ideològic, 
que em anen del propi partit i de les se
ves fundacions, autèntiques fabriques 
d ’idees.

El Partido.Popular sembla tenir la vir
tut (?) d ’incendiar tot allò que toca. Va 
com etre l’enorm e error de recollir sig
natures contra l’Estatut català arreu 
d’Espanya, quan molts dels articles ca
talans reconeguts estaven plagiats a al
tres com unitats sense que fossin objec
te de cap atac. Modifica la llei de l’avor

tam ent, quan  ningú li ho dem anava, i 
crea un conflicte que supera les fronte
res espanyoles. Imposa una llei de segu
retat absolutament restrictiva am b l’únic 
objectiu d’impedir les protestes de la ciu
tadania a les polítiques de l’executiu. Mo
difica les lleis laborals per complir el dic
tat de les forces patronals. Aplica políti
ques sectorials (comercials, energètiques, 
financeres, judicials) absolutam ent er
ràtiques que perjudiquen els consum i
dors. Impossibilita la justícia universal 
per no  haver d ’enfrontar-se a  supòsits 
que se li poden girar en  contra i no cal
gui remoure, a nivell interior, un passat 
espanyol vergonyós del que sí que se’n 
fan ressò altres països. Ús partidista dels 
tribunals de justícia i destitució d ’aquells 
jutges que apliquen la llei contra els in 
teressos del partit. Tot això, tanmateix, 
adobat am b un incom plim ent manifest 
del programa electoral, quan no l’execu
ció contrària d ’allò que es deia.

Tot plegat una disbauxa que té com  a 
supòsit fonamental la consideració que 
una m ajoria absoluta aconseguida en

El Partido Popular 
provoca incendis 
polítics i socials 
en  to t  allò 
que toca

unes eleccions lliures i netes dóna dret 
a im posar tot un  program a ideològic 
sense cap tipus de negociació ni de con
sens. Espanya té  form alm ent u n a  de
mocràcia, però en la seva execució pràc
tica resta molt lluny de poder ser consi
derada com a tal. La qualitat dem ocrà
tica està sota mínims, igual que el nivell 
de cultura democràtica. Actuar am b tics 
dictatorials, tal i com ho està fent l’exe
cutiu espanyol ens aquests poc més de 
dos anys al govem, no aporta res de nou 
ni de bo a la democràcia espanyola. Cal
dria aprendre a  aplicar els valors demo- 
cràtics, a respectar les m inories, a no 
provocar incendis i m alestar social en 
to t allò que es toca, a no escudar-se de 
forma recurrent en els textos legislatius 
per no afrontar qüestions polítiques. En 
definitiva, a saber negociar i no a  im po
sar. I encara sort que davant la maldes
tra forma d’ac tuar de la política espa
nyola hi ha un  cert control d ’Europa, 
malgrat que no suficient perquè es fa
cin de vell nou realitat les paraules d ’Al- 
fonso Guerra quan, l’any 1982, els soci
alistes varen accedir al govem: "A Espa
ña no la reconocerá ni la m adre que la 
parió”. Anem cam í que sigui així però, 
en aquest cas, per empitjorar.

*  f a u t o r  és periodista

Josep Maria de Sagarra al TNG
JOSE A N TO NIO  

A G U A D O

X AV1ER Albertí com  a d i
rector del TNG aposta per 
la recuperació del teatre 
català am b produccions 

com les de Pitarra o Sagarra. Una pro
gramació. la d ’aquesta temporada, que 
té com a objectiu un teatre per a  la re
flexió cívica, que aporti eines de pensa
m ent i de debat als espectadors. En 
aquesta tasca de conscienciació i recu
peració del patrim oni cultural català 
s’inscriu la producció “Ocells i llops", de 
losep Maria de Sagarra (1894/1961). 
L’obra va ser escrita en plena postguer
ra, entre l’any 1947 i 1948. En aquells 
anys el dramaturg estava entestat a ade
quar la llengua literària a la llengua viva, 
en fer que els seus personatges expres
sessin una llengua rica que venia de la 
formació literària de l’autor, arrodoni
da per les seves lectures i un vocabula
ri familiar après amb molta aplicació de 
la terra, del bosc i de l'ornitologia, i per

la seva dedicació a la traducció, sobretot 
de Shakespeare.

L’obra es va estrenar a Barcelona el 23 
de novem bre de 1948. al teatre Apolo, 
am b l'actriu Maria Vila en el paper pro
tagonista de Lucrècia i am b Pius Daví in
terpretan t el doctor; va ser retirada de 
cartell i criticada m oralm ent, eren uns 
tem ps foscos per a la cultura i per a la 
gent d'aquest país. Josep Maria de Sagar
ra tracta en aquesta obra el tem a de la hi
pocresia dintre de la família, el m ón de 
la protagonista és el de les famílies bur
geses catalanes de tota la vida que prac
tiquen una doble moral 0  un mirar a  una 
altra banda, am b una m anca total d 'au
tocrítica, a la recerca d 'una felicitat arti
ficial. Com en gairebé totes les grans 
obres de la literatura de tots els tem ps la 
família és el tem a nuclear que estructu
ra l'esdevenir de la peça. Des del primer 
m om ent un entra en els secrets de les fa
mílies, les veritats que no es conten, els 
secrets més inconfessables que la moral 
no perm et que surtin  a la superfície. 
L'obra estableix una intensa relació en 
tre el que es diu i el que s’oculta.

Superada la barrera m oral de l’estre
na, l’obra posada al dia pel TNC està di

rigida per Lurdes Barba a la m anera 
d'una sèrie televisiva. Encapçalada per 
Carme Conesa ens situa directament en 
l’imaginari de la peça am b la seva roba 
i el seu món de casa de nines am b ocells 
engabiats. Al costat de Conesa un fan
tàstic doctor Francesc Luchetti, Roser 
Tàpias, Nausica Bonnín, Llorenç Gon
zález, Jaume M adaula, David Bagés i 
Montse Pérez. Actors tots ells que han 
entès que Sagarra tractava el seu teatre 
de cara al públic, aquesta és una peça 
que pot interessar to t tipus d ’especta
dors. Passada la Guerra Civil, les seves 
escapades a Paris li proporcionen a l’au
tor una distància de la realitat i es pro
dueix una renovació en  el seu teatre 
sem pre prenent com a punt vital de la 
seva dramatúrgia la importància del do
lor hum à. Al costat de l’obra es poden 
llegir les “Memòries” de Sagarra com a 
obra de"plenitud per en tendre molts 
dels aspectes que van conformar la seva 
vida. La producció del TNC de l'obra ens 
recorda un  Josep Maria de Sagarra po
eta. novel·list a, assagista, articulista i per 
sobre de tot un dram aturg que va saber 
renéixer de si mateix, reinventar-se per 
com m oure els seus espectadors.
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