
a modificació constitucional
que imposà la supeditació dels
pressupostos públics al paga-
ment del deute, abans que la

prestació de serveis socials públics, va ser
perpetrada a l’esquena de la ciutadania el
27-iX-2011 per la majoria parlamentària
del bipartidisme de PsOe i PP, mentre a
fora del Congrés dels Diputats es manifes-
taven ciutadans convocats per moviments
socials com el 15m i sindicats per denun-
ciar l’austericidi econòmic i social perpe-
trat. s’havia imposat un límit de dèficit pú-
blic del 0,4% (0,26% del Pib en el cas de
l’Administració de l’estat i el 0,14% a Co-
munitats Autònomes abans del 2020) i
aquests límits de dèficit estructural esta-
blerts a l’article 135.2 de la Constitució es-
panyola haurien de ser vigents a partir de
2020. Aquest fet posava contra les cordes la
viabilitat del sector públic els propers vuit
anys, ja que s’havia assolit la modificació de
la «intocable» Constitució espanyola, que
en aquest cas, «miraculosament» fou modi-
ficada per exigències de la troika de la ue
en tan sols dues setmanes. Això sí, tapaven
els forats de la banca i deixaven de persegu-

ir els 90.000 milions d’euros d’evasió fiscal,
que evitarien sofriment i retallades massi-
ves i ara ens sotmeten al «rigor pressupos-
tari».

el gran problema de viabilitat econòmica
d’espanya, el monumental endeutament de
l’estat, madrid l’ha fet pagar a les autonomies
i als municipis. ens volen desmantellar el país.
Desmantellar-ho és aplicar el principi de
Wertd’espanyolitzar Catalunya, carregant-se
com sigui les institucions catalanes. el síndic
de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, acu-
sà el Govern espanyol de desmantellar la
Constitució i les competències autonòmiques
en la seva proposta de reforma de les admi-
nistracions públiques que, segons el defensor
català, contradiu el títol vuitè de la Carta
magna, on es defensa el dret d’autogovern de
les comunitats.

ribó ha criticat l’informe de la Comissió per
a la reforma de les Administracions Pú-
 bliques (Cora), en què el Govern espa nyol ba-
sava la seva proposta, perquè suposava un atac
claríssim a la Generalitat i al Parlament, a tra-
vés d’una «iniciativa molt minuciosa –un
document de 700 pàgines– de desmantella-
ment del títol vuitè de la Constitució i de l’es-
tat de les autonomies». segons el síndic, l’in-
forme suposava un «nou intent d’erosió» i xoc
frontal amb les institucions catalanes, basat,
per torna, en xifres errònies, afegí. entre d’al-
tres propostes, l’estat preveia la desaparició
de les defensories del poble, les sindicatures
de comptes i els organismes meteorològics de
totes les comunitats amb l’objectiu d’evitar du-

plicitats i estalviar 230 milions d’euros en tres
anys. i arrestava amb fre de mà la llei de de-
pendència. 

la llei de dependència (cal tenir-ho clar) és
el quart pilar de l’estat del benestar juntament
amb l’educació, les pensions i la sanitat. un
nou dret social i universal per protegir la po-
blació més fràgil per edat, discapacitat o per
les dues causes. tot un sistema de serveis que
ha generat milers de llocs de treball i que ha
alliberat una part de la càrrega de les atencions
que recau sobre les dones (com a filles, ma-
res o cònjuges).

el Govern de Zapaterova planificar una in-
versió de 12.638 milions d’euros fins al 2015.
sobre el paper. una altra cosa va ser la posa-
da en marxa d’un sistema molt complex.
Acabat el 2011 es va arribar al milió de bene-
ficia ris a tot espanya, encara que 300.000 es
man tenien a l’espera de rebre ajudes i serveis.
Zapatero va fer les primeres retallades, però
amb Rajoyva començar un desmantellament
calculat. el seu Govern ha tret de la llista d’es-
pera 70.000 dependents moderats i ha allar-
gat els terminis d’espera fins a dos anys i mig.
(molts són més grans de 80 anys i amb de-
pendència severa.)

el desmantellament arriba també als edi-
ficis. el grup Platinum estates, amb seu cen-
tral a Hong Kong, ha comprat l’antic edifici de
telefónica a barcelona, conegut com a edifi-
ci estel, amb 38.000 metres quadrats, per 56,4
milions €, segons un comunicat del grup
immobiliari renta Corporación, que ha ges-
tionat la compravenda. (Val la pena recordar
que Carlylehavia comprat l’edifici el 2008 per
220 milions €. el grup Carlyle  –amb perso-
nalitats suspectes com George H.W. Busho
Frank Carlucci, subdirector de la CiA i ex-
ministre de Defensa de Reagan– gestiona 57
fons que operen a través de compres, capital
de risc i creixement, inversions en béns im-
mobles i finances a l’Àfrica, Àsia, Austràlia, eu-
ropa, nord-america i sud-amèrica.)

la darrera resultà ser la Comissió del mer-
cat de les telecomunicacions (Cmt), Autoritat
nacional de regulació (Anr) del sector de las
telecomunicacions. Creada el 1996 durant el
procés de liberalització del sector de teleco-
municacions com a organisme públic regu-
lador independent dels mercats estatals de co-
municacions electròniques i ubicada a bar-

celona el novembre del 2005, amb la nova llei
de telecomunicacions, sembla que serà una
de les competències traspassades al ministeri
d’indústria corresponent a la Comissió na-
cional de mercats i Competència (CnmC), or-
ganisme regulador creat l’any passat de la
suma dels diferents reguladors sectorials
(Comissió nacional de l’energia, de la com-
petència, la ferroviària, la postal, l’aeropor-
tuària, el Consell estatal de mitjans Audiovi-
suals i la Cmt). la mateixa Cmt alertà de la
mesura centralitzadora del Govern del PP, amb
l’excusa de millorar l’eficiència, cosa que po-
sava en risc l’autonomia de l’organisme. el
2013 Ciu aconseguí que la substituta de la
Cmt, la instrucció de telecomunicacions i
serveis Audiovisuals (itsA), mantingués la seu
a barcelona. una bestiesa perquè els Consells
de direcció es fan a madrid, mentre a barce-
lona, a l’edifici de deu plantes i 12.000 m2, ubi-
cat a 22@ i inaugurat el 2010 amb un cost de
62,5 milions €, es quedaran treballant unes 122
persones (amb l’espasa de Dàmocles del lloc
de treball damunt el cap), quan n’hi podrien
treballar més de 800. les competències que
es perden a favor del ministeri d’indústria trac-
ten aspectes de seguretat, connexió de xarxes,
gestió de ports, arbitratges, gestió d’operadors,
inspecció i d’altres. Abans, ja s’havien perdut
a favor d’indústria, el registre audiovisual i la
gestió de taxes. tot sigui per anar desmante-
llant Catalunya. no fos cas... el comitè d’ex-
perts presidit per Legares no debades va
deixar clara la tesi que hi ha massa càr regues
autonòmiques i que són excessivament dis-
perses tot proposant eliminar-les o que fos-
sin subsumides per l’estat amb un control uni-
formador. Visca el pluralisme!

som on som. el sistema de finançament
s’havia d’haver renovat des de principis  d’any.
Però el ministre Montoro se salta la llei a la to-
rera dient que no hi ha diners. Així governa
qualsevol. no fa gaire vam poder llegir que vist
com el port de barcelona i altres ports cata-
lans estan ben gestionats i gua nyen diners...
caldria que la meitat de beneficis passin als
ports deficitaris de la resta d’espanya. la
cosa era tan escandalosa que es va haver de
fer enrere. i algú sap alguna cosa dels punts
que Mas portà a rajoy? i després el rei dirà
que «treballar junts en un projecte comú
suma forces!». la cosa té nassos.
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ntentar escriure un article en
un despatx ple de gent enmig
de la frenètica i estressada ac-
tivitat que genera l’organitza-

ció d’un festival internacional de teatre a -
ma teur amb més de 34 espectacles en

cinc dies i sis municipis, és una missió tan
rocambolesca com intentar posar negre
sobre blanc un estudi de tot el sector del
teatre amateur d’un territori en concret.
Però les quimeres han nascut per donar
sentit i vestir els homes i dones del món
de l’escena i en aquest cas, voler censar i
estudiar un sector cultural antic, tradicio-
nal, endogàmic i volàtil com és el teatre
amateur, és una mis sió tan quixotesca
com apassionant.

Fa uns mesos, la Diputació de Girona i
el Festival internacional de teatre amateur
de Girona (Fitag), amb el suport de l’Asso-
ciació teatral amateur de Girona, van de-
cidir que potser ja era l’hora de posar fil a
l’agulla i elaborar un estudi profund i de-
tallat de la realitat d’aquest sector de les
arts escèniques no professionals a les nos-
tres comarques. l’equip del Fitag encarre-
 gat d’aquest estudi només tenia una cosa
clara i és que seria molt difícil estandardit-

zar a quest treball de camp en unes con-
clusions tancades i polides, perquè si una
percepció ens ha donat l’experiència de
tractar amb molts elements d’aquest
col·lectiu hu mà i artístic és que cada casa
és un món i cada món una casa. Volíem
tenir una ba se de dades actualitzada i uni-
ficada del mà  xim nombre de grups de tea-
tre amateurs gironins.

Vàrem començar posant-nos en con-
tacte amb els 221 municipis de les nostres
comarques i la primera conclusió és que
com més gran és el municipi menys segui-
ment fan i menys informació tenen de l’e-
xistència o de dades concretes de col·lecti-
us teatrals amateurs que habiten en els
seus territoris. Hem observat que les po-
blacions mitjanes són els espais ideals per
a aquestes companyies: ni massa anoni-
mat ni massa protagonisme; tot va millor
si no se’ls molesta massa ni els recau tot el
pes de la vida cultural del seu mu nicipi.

s’ha vist que les comarques de mun tanya
perden la batalla en el nombre de compa-
nyies amateurs nascudes en el seu territo-
ri i com més ens apropem a la costa més
augmenta l’activitat teatral d’aquestes as-
sociacions sense ànim de lucre. Aquest
col·lectiu és més femení que masculí, més
envellit que jove, resignat a no sortir del
terme municipal i amb molt poques am-
bicions internacionals. Hi predomina la
multifuncionalitat en les tasques i viu
molt més de l’economia que generen els
mateixos que no pas de les subvencions
d’institucions públiques.

Aquest estudi presentat dissabte dia
trenta a la Casa de Cultura de Girona és
un punt de partida, un munt de dades que
calien per començar un segon pla d’atac, i
després d’uns quants mesos ens queda
segura una sola cosa, que aquesta nova
etapa l’hem de fer plegats: grups, associa-
cions, festival i institucions.

I

CENSAR
EL TEATRE

Martí Peraferrer Vayreda

«El gran problema de viabilitat
econòmica d’Espanya, el
monumental endeutament de
l’Estat, Madrid l’ha fet pagar
a les autonomies i als municipis»
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