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opinión
E D I T O R I A L

Contención

EL A yuntam ien to  con tinúa  con su p o 
lítica  de reajuste, en la que se incluye 
la reestructuración del entram ado so
cie ta rio  m un ic ipa l, en el que a pesar 

de las supresiones que ya se han llevado a 
cabo, todavía existen un to ta l de 19 empresas 
partic ipadas en todo o en parte por el Ayun
tam ien to . Debe reconocerse que una de las 
v irtudes de los diferentes equipos de gob ier
no del Ayuntam ien to  de Terrassa ha sido, en 
lineas generales, la de prom over una gestión 
rac iona l de los recursos, in c luso  una c ie rta  
austeridad, aunque habría cuestiones a m a
tizar. En 2008 se in ic ió  el que se den o m in ó  
Plan de Eficiencia, Innovación y Austeridad, 
un lib ro  de ru ta  que ha regido hasta ahora los 
criterios de reorganización para la contención 
del gasto. Se supo reaccionar a tiem po en un 
m om ento en el que la crisis, pese a su crude
za, no apuntaba a una persistencia en el tiem 
po com o se ha producido. Aunque sería bue
no tener un balance de la estim ación del aho
rro  que ha p e rm itid o  el p rogram a, no cabe 
duda de que se trata de un m om ento en el que 
lo po líticam ente  correcto es el repliegue ante 
la expansión de años anteriores.
Hubo un tiem po en que la eficacia im ponía  la 
creación de empresas m unicipales y organis
mos autónom os que propiciasen una m ayor 
agilidad en la gestión, pero ahora la crisis eco
nóm ica, que ha ven ido para quedarse espe
cia lm ente en la adm in istrac ión pública, o b li
ga a una racionalización. Dependiendo de los 
posic ionam ien tos políticos, esa raciona liza
c ión  puede modularse, desde la m u n ic ip a li
zación de todos los servicios hasta la p riv a ti
zación de la m ayor parte que p ropond ría  el 
Partido Popular desde postulados liberales. 
El debate sobre eficacia y eficiencia de la ges
tión  púb lica  y privada tiene muchas aristas y 
probablem ente no deba caerse en la s im p li
ficación de que la gestión privada es siempre 
m ejor y más barata o que la pública es más r i 
gurosa. Seguro que encontramos ejemplos en 
ambos sentidos, pero en algunas cuestiones 
es la ideología la que decide. Un e jem plo cla
ro es la controversia entre el pragm atism o de 
CiU y PP con respecto a la v iab ilidad de la em 
presa m un ic ipa l de vivienda y  la sim patía con 
que se m ira  desde ICV la pos ib ilidad  de m u- 
n ic ipa liza r el servicio de sum in is tro  del agua 
en la ciudad. Se trata en este ú ltim o  caso de 
un sector estratégico que hay quien conside
ra que no debe estar m e rcan tilizado  po r su 
cond ic ión  de bien púb lico . Son m aneras de 
verlo y seguro que habrá argum entos de peso 
en ambas posturas. De lo que no cabe duda 
es de que las adm inistraciones deben adelga
zarse porque la crisis deja de ser tal para con
vertirse en lo cotid iano.

Coronació a corre-cuita
JAUME
BOIXADÓS J t

E L rei ha abdicat. "¡Viva el 
Rey!" Després de l’abdi
cació ve la coronació i si 
tot el procés es pot fer a 

corre-cuita per evitar ensurts m illor 
que m illor. Aquells que es van abrao- 
nar sobre Pere Navarro quan amb lu 
cidesa i sinceritat va posar damunt la 
taula l'abdicació del rei son ara a la 
primera fila de la daca cantant lloan
ces per la decisió de Juan Carlos de 
llençar la tovallola encara que sigui en 
uns moments de convulsió política, 
social, económica i territorial. Sembla 
talment una fugida poc menys que 
improvisada o ves a saber si d ir ig i
da/imposada des de l ’exterior amb 
l ’ajut inestimable dels poders fàctics 
intems, un cop s’ha donat per amor- 
titzada la figura del rei davant la d ifi
cultat de sortir de l ’atzucac en qué es 
troba l’Estat espanyol. Tot i que Cons
titució en mà Felipe no pot fer res per 
solucionar la diversitat i varietat de 
problemes que s'acumulen a la feixu
ga administració espanyola, si més no 
propiciarà un cert clim a d'il·lusió i

potser major empatia dins el concen 
internacional que, en definitiva, és qui 
té la darrera paraula en el devenir de 
la nació espanyola.

Fora dels interessos espuris de tots 
aquells, i en són molts milers, que v i
uen de la pàtria, la bandera, l'adminis
tració pública, dels pressupostos de 
l’Estat i del BOE ningú pot deixar d’en
treveure que la democràcia a Espanya 
no la va portar el rei Juan Carlos sinó 
que ell només en va ser el braç execu
tor. I ara, la tercera via, el referèndum, 
la unitat o separació d’Espanya i la re
forma de la sacrosanta Constitució 
tampoc depenen de la voluntat del 
nou rei Felipe VI. Els sectors espanyo
listes encara no s'han adonat que el 
país forma pan de la comunitat inter
nacional i que, dintre d ’ella, Espanya 
és com aquell qui diu un subaltern i, 
conseqüentment, vulgui o no haurà 
d'encarar les reformes que li vinguin 
de l’exterior. El patriotisme, la unitat i 
d ’altres suposats valors inamovibles 
queden en poca cosa davant els inte
ressos internacionals. 1, ara. sembla 
que tocava canvi de monarca per ga
rantir-los millor.

1 com queda Catalunya davant tot 
aquest reemplaçament històric que 
tindrà la seva màxima expressió demà 
amb la coronació? Més malament que

fins ara sembla força difícil, donat que 
fins avui el règim no ha sabut adonar- 
se de la realitat de la situació. Es con
tinua pensant que el procés sobiranis- 
ta català és fru it de quatre eixelebrats 
al capdavant dels quals hi ha el presi
dent Mas. I aquest és el greu error 
d’una administració espanyola que és 
incapaç de veure més enllà d’uns va
lors caducats. El procés català és de 
base i l ’executor, però no pas l’inspi
rador, n’és Mas. Amb l’adveniment de 
Felipe VI al capdavant de l'Estat és 
més que probable que la immobilitat 
espanyolista presenti esquerdes. En
tre d’altres raons perquè el canvi s’ha 
produït precisament per donar sorti
da, totalment 0  parcialment, això cal
drà veure-ho, a les demandes de Ca
talunya. La comunitat d’interessos in 
ternacionals no pot estar permanent
ment pendent de l ’evolució del pro
cés català i, encara molt menys, viure 
amb la incertesa de qui i com es pa
garà el feixuc deute que té contret el 
Reino de España. La internacionalit
zació de la causa catalana ha estat una 
iniciativa brillant que comença a do
nar fruits, malgrat els paranys de la di
plomàcia espanyola i els ridículs que 
continua fent arreu.

*  L’autor és periodista

Fernando Bernués
JOSÉ A N TO N IO  K? 
AGUADO

E L teatre és una suma de 
complicitats. El primer 
pilar d’aquesta cadena no 
està en el teatre, sinó en 

la novel·la es tracta de la novel·la de Ber
nardo Atxaga “El fill de l’acordionista”. 
El segon pilar és el director Fernando 
Bemués. El tercer pilar és la companyia 
Tanttaka Teatroa. El resultat d’aquesta 
suma és una multiplicació. Segur que 
ha estat la m illor obra que ha passat 
aquesta temporada per la sala Fabià 
Puigserver, la prova, l'aplaudiment pro
longat i emocionat del públic. La pro
ducció compta amb l ’aportació de tres 
teatres de localitats basques governades 
per diferents partits que aposten per 
una línia teatral de la realitat. El Teatre 
Arriega de Bilbao, Teatre Principal de 
Victòria i el Teatre Eugenia de Sant Se
bastià.

Sens dubte quan el teatre entra en el

terreny del documental viscut cobra una 
dimensió que va més enllà del pur fet es
tètic per parlar-nos de l'èpica de l’ètica, 
en aquests temps on el desengany, la cor
rupció i la manca de lideratges de vàlua 
intel·lectual poblen el nastre paisatge de 
cafè, ensaimada de la pastisseria Sant 
Jordi i premsa.

Un text punyent i essencial per enten
dre el món de la violència al País Basc on 
s’explica una història sobre l'amistat en
tre homes, l ’amor i les seves administra
cions i sobretot una realitat aclaparado
ra com una canonada de plom gris. Tot 
comptat com si estiguéssim tancant un 
capítol d’una història que va començar 
al segle XIX i es va perllongar com una 
serp per la República, el franquisme i la 
transició. La novel·la va ser publicada 
l ’any 2003, però, passat el temps i en vis
ta de la realitat política actual, la relectu- 
ra cobra una nova dimensió que explica 
molts dels processos en què ens veiem 
embolicats avui. Aquesta és una d’aque
lles obres de teatre que no et deixen in
diferent, a la qual hem d'agrair que ens 
faci reflexionar i ens doni llum sobre les 
coses que passen, ofereix un perspecti

va sobre l'experiència de tota una gene
ració de bascos.

Una posada en escena magistral. Els 
acordions i la música d'acordió aparei
xen com els versos d’un gran poema, 
una visió imaginativa que contrasta 
amb la realitat dura i violenta. La sang 
vessada, els dos bàndols, l’assassí i la víc
tima, els vencedors i els vençuts, el pas
sat i el futur, tot té cabuda en una pei
xera on el mar ressona atrapat, en l’in
cendi d’un acordió que recorre l ’esce
nari com un gos rabiós darrere del seu 
amo. Com una llàgrima carregada de 
passat que busca per la galta la raó de 
tant dolor ocult. La repressió dels cos
sos i forces de l ’estat. L'exili. L’amistat 
entre homes. L’amor entre la filla d'un 
falangista i un lluitador etarra. Què va 
passar? On és la traïció? Per què la gent 
en els anys seixanta es ficaven en una 
aventura de lluita armada? Ixi resposta 
és com l’ull d’una mosca, té múltiples 
perspectives, però aquesta que s’expli
ca aquí té el valor d'il·luminar com una 
bombeta la foscor de les altres. Sens 
dubte és la m illor obra de teatre que 
hem vist aquesta temporada.
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