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Preinscripción

A YUNTAMIENTO y Generalitat in ten 
tan planificar con precisión quirúrgi
ca la oferta educativa terrassense para 
el próximo curso. El año pasado, por 

primera vez se notó en la matriculación de P3 
el descenso en la natalidad y no se cubrieron 
todas las plazas ofertadas. Los nacidos en el 
año 2011, que este año serán los protagonis
tas de la matriculación son menos que los na
cidos en 2010. Se trata de una cifra mínima, 
puesto que son 50 menos, pero lo relevante 
en este caso no es tanto la cifra sino la tenden
cia que empezó a marcarse el año pasado. A 
ello hay que añadir un descenso también en 
la población inm igrante, aunque esta cues
tión, en forma de matrícula viva, ha afectado 
en mayor medida a cursos superiores de p ri
maria y de ESO.
Por el contrario, la tendencia a la baja en los 
cursos inferiores se contrapone con las expec
tativas de crecimiento en la matriculación de 
la ESO cuyo prim er curso puede verse presio
nado. De hecho, ya se ha anunciado la pues
ta en funcionamiento de terceras lineas en co
legios concertados como Petit Estel, Tecnos o 
Liceo Egara. No se conocen las cifras de este 
año en estos niveles, pero de todas formas no 
está de más ser precavidos puesto que nos en
contramos en un momento de incertídumbre 
que no se sabe cómo ni cuándo se va a esta
bilizar. De esta incertídumbre tienen mucho 
que decir centros como Les Aimerigues o Can 
Roca, que siguen en ubicaciones provisiona
les en espera de conocer cuál será su futuro, 
al igual que el de Sala i Badrines, algo más 
consolidado después de cuatro años, pero to 
davía sin edificio defin itivo

Buena noticia

Las cifras del paro de febrero vienen a 
con firm ar la desmedida euforia del 
Gobierno de Madrid. La verdad es que 
tom ando los datos como referencia, 

hay para abrir la puerta a la esperanza pues
to que es la primera vez que se genera empleo 
en el Estado español en los últimos años y por 
primera vez, tam bién en mucho tiempo, han 
aumentado las filiaciones a la Seguridad So
cial, uno de los grandes problemas que se han 
suscitado incluso cuando los datos han sido 
positivos. En Terrassa, que en cuanto a paro 
tiene a veces respuestas sorprendentes ante 
una misma realidad, también ha descendido 
el desempleo por primera vez en febrero des
de el año 2007. El problema, tanto aquí como 
en el Estado, es que la cifra de parados sigue 
siendo escalofriante.

A la recerca del comerç perdut
PERE CAPELLA A
A

RREU llegeixo notícies 
del peüt comerç que s’ha 
perdut 0  que s’està per
dent, i això tant passa en 

l'àmbit local com en altres poblacions 
i, no cal dir, a Barcelona en què, des de 
fa temps, llegim als diaris i ens assa
bentem pels mitjans de la desaparició 
de reconegudes botigues i establi
ments que, en temps passats, van ser 
les icones d'una societat burgesa i ben
estant; tant és així que el propi Ajunta
ment de la capital està prenent mesu
res per ajornar les causes de la desapa
rició que, generalment, està motivada 
per la caducitat dels antics contractes 
d'arrendament, que finalitzen i no po
den fer front als preus actuals del mer
cat immobiliari. A la nostra localitat els 
problemes són semblants, però els es
tabliments que un dia van ser emble
màtics molts ja han desaparegut sen
se pena ni glòria, 0  estan en ríes de tèr- 
ho; és cert que el nostre Consistori s’ha 
preocupat de mantenir els locals cata
logats, però els canvis d’activitat han 
fet perdre la seva autenticitat. El cas

més paradigmàtic va ser el de la l.yone- 
sa en què, després d'haver-se desballes
tat el seu aparador de noble fusta, va ser 
restituït per una vulgar im itació i, en 
comptes de contemplar-hi les tradici
onals mones de Pasqua i la consegüent 
olor quan passaves per davant, ara t’has 
de conformar a contemplar una varie
tat dels productes més canviants.

Dies passats vaig llegir en aquest d i
ari la carta d’una exemplar ciutadana 
amiga que, de tant en tant, aporta en
certades col·laboracions; en aquesta 
descrivia el carrer de la Font Vella, casa 
per casa, i el comerç s’hi ubicava a cada 
una d ’elles; no cal d ir que per a mi va 
ser un passeig per la infància, tot i que 
la meva memòria no és tan fidel com la 
seva, ni he estat habitant d’aquest car
rer, però pel meu parentiu amb els co
sins de cal Roigé, per visitar la tia Cris
tina. contemplar les processons i feries 
compres quan s’esqueien, així com 
també la joventut al Social, me’l vaig fer 
una mica meu.

És agradable evocar el passat, però 
s'ha de convenir que el comerç, com to
ies les altres activitats, s'ha d'adequar a 
les necèssitats de cada moment, que 
avui és constantment canviant. El que 
em sorprèn és que, quan passo pels car
rers més comercials de la ciutat, cada 
dia veig botigues noves que, amb un

tres i no res, van canviant d’activitat i 
que, quan en una s’hi posa un forn de 
pa, l'endemà, al davant, n'hi ha un al
tre; temps enrere van ser les perfume
ries, després les fruiteries i les bosses 
de senyores, de tal manera que, quan 
apareix nova activitat, ja pots endevi
nar que s’obrirà, prop seu, una botiga 
similar. En un temps en què es prodi
guen els estudis comercials, que segu
rament valoren els mercats, resulta es
trany que estiguem entossudits a co
piar el del costat. Sense pretendre fer- 
me l’entès, suggereixo que a les esco
les de comerç integrin professors xine
sos, pakistanesos i russos, ja que al 
carrer del Col·legi, davant de casa 
meva, h i ha un petit bar que, després 
de regentar-lo diferents famílies autòc
tones, que segurament s’hi van arru
ïnar, ara, amb els russos, està sempre 
ple de gom a gom fins al carrer.

El comerç és un enigma, que segueix 
desconeguts laberints que busquen el 
camí del èxit, que no sempre s’aconse
gueix, i  com més hi batallen els savis, 
com és el cas de la Rambla, més l'er
ren. Però tampoc cal amoïnar-se gaire 
per les botigues, possiblement dintre 
d'alguns anys es faran les compres des 
de casa, “on-liné ’, i només en queda
ran per a quatre compradors centena
ris. Espero que m’obrireu!

El drama de la cursileria
JOSE A N T O N I O | 
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ORCA és avui un mite. 
La seva condició d ’ho
mosexual i la seva tràgi
ca mort, que van posar 

sobre la taula de la història el cainita 
que és aquest país, l’han convertit en 
un referent. Federico García Lorca va 
ser sobretot un poeta i això es nota en 
el seu teatre; la paraula lorquiana té el 
seu sentit de ser en un embruix sen
sorial. sensualista, carnal, abeurat en 
el surrealisme, el simbolisme i la can
çó popular. El Lorca màgic és potser 
el m illor Lorca, si entenem que la mà
gia del llenguatge sempre vol penetrar 
en els terrenys de la m ort La mort està 
molt viva en tota la producció lorqui
ana, la m ort associada al pas del 
temps com passa a "Doña Rosita la 
soltera o el lenguaje de las flores" que 
des de febrer fins a abril es pot veure 
a la Sala Gran del Teatre Nacional de 
Catalunya. L’ obra va ser estrenada peí

mateix Lorca al Teatre Principal de Bar
celona i va ser l'ú ltima obra que estre
naria en vida, l ’any 1935, amb la com
panyia de Margarida Xirgu. Ara és loan 
Ollé qui pren el comandament i la d i
recció d ’un espectacle que compta 
amb una Mercè Arànega espectacular 
en el paper de la criada; un Enric Majó 
per al qual sembla que no passen els 
anys; Nora Navas, Carme Elias, Joan 
Anguera. Marta Betriu, Enric Cambray, 
O riol Genis, Laura Guiteras, M ireia 
liunell, Victòria Pagès, Alba Pujol, Can
dela Serrat i Albert Trolla. Una produc
ció propia del Teatre Nacional de Ca
talunya a la qual s'ha d'afegir l'encert 
de la música de Paco Ibáñez que va as
sistir la n it de l ’estrena i uns m ovi
ments dels actors coreografïats pel 
gran Andrés Corchero, sobretot la sor
tida final.

Transcorre el prim er temps en els 
anys emmidonats de 1885. "la señori
ta Rosita” té en aquest moment v in t 
anys. Totes les esperances del món es
tan en ella. El segon acte passa el 1900. 
Talles de vespa, Modernisme, primers 
automòbils... "Doña Rosita" aconse
gueix la plena maduresa. El tercer acte,

1911, "Doña Rosita" réja en aquest 
acte molt a prop del mig segle i totes 
les seves esperances estan mortes.

La peça és una sàtira, una obra amb 
una finalitat didàctica, posa en dub
te la cursileria espanyola, la hipocre
sia del que diran, l'ànsia de gaudir de 
les dones ha de reprimir-se per la for
ça en el més profund de les seves en
tranyes, Aquest teatre lorquià té un 
fons ètic i social, un teatre que posa 
en evidència els problemes d'una so
cietat vella i caduca com Tespanyola 
més ultramuntana. La radical frustra
ció de les dones condemnades a no 
conèixer baró, la seva adscripció a la 
mateixa burgesia acomodada en de
clivi, el record d ’un passat feliç, un 
present amarg i un futur negre Tapro- 
pa aTxékhov, uns personatges pro
fundament infeliços que intenten su
rar en el naufragi de la vida. L'obra 
també deixa uns dards enverinats so
bre l ’ofici de professor, aquesta màs
cara de comèdia amaga un rostre de 
tragèdia. La tragèdia dels professors 
enfrontats a uns alumnes bàrbars i la 
tragèdia de les dones enfrontades a 
una quimera.
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