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opinión
EDITORIAL Sense volta enrere

Otra vez más 
preguntas que 

respuestas
m HORA, cualquiera que hable del mo- 

mento que se vive en torno al proce- 
so soberanista y la convocatoria de la 

A-consulta del 9-N dirá que se veía ve
nir o algo así como que ha pasado lo que te
nía que pasar. A toro pasado es fácil leer los 
signos y comprobar que la estrategia de CiU 
no se ha correspondido en ocasiones con la 
táctica, o tal vez sí. En todo caso, la vicepresi
denta Joan Ortega ya lo avanzó en verano y 
fue desautorizada; Homs también lo dijo hace 
pocos días y también fue desautorizado. L 
consulta no se llevará a cabo o no al menos de 
la forma que estaba previsto y con las garan
tías que una convocatoria de esa magnitud 
necesita para obtener la legitimación que per
sigue. Habrá a quien le sepa a poco el pulso y 
también quien considere que se ha llegado 
más lejos de lo que se esperaba.
Sea como fuere, la cuestión está ahora en ver 
cómo se van a desarrollar los acontecimien
tos; si se llevará a cabo la consulta en los tér
minos en que hablaba ayer el President, qué 
nivel de participación registrará, cómo reac
cionarán los partidos partidarios de la consul
ta, especialmente Esquerra Republicana con 
quien Mas lleva jugando al ajedrez desde las 
últimas elecciones, y lo más importante, or
ganizaciones como la ANC o también Om- 
nium Cultural, las que han sido capaces de 
movilizar, y de qué manera, a la ciudadanía. 
Habrá que ver si la situación genera un nivel 
de frustración que desmoviliza a los ciudada
nos o por el contrario será este el punto de 
partida de un renovado impulso independen
tista.
Por otra parte, en una situación en la que se 
vuelven a dar más preguntas que respuestas 
habrá que ver cómo se traduce esta situación 
en las urnas si finalmente se convocan unas 
elecciones plebiscitarias. En este sentido, ten
dremos que entender qué son unas eleccio
nes plebiscitarias y qué grado tendrán las que 
se convoquen. Esto es. si CiU consigue el fren
te común con Esquerra Republicana que pre
tende y se consigue mayoría suficiente, el gra
do de intensidad del plebiscito que significa
rán las elecciones deberá medirse por las de
cisiones que se tomen inmediatamente des
pués de conocerse los resultados. Parece que 
no hay otra solución que unas plebiscitarias, 
en boca de todos, pero si no se realiza una 
consulta no referendaria porque no está am
parada por la ley ¿se volverá a convocar la con
sulta? ¿Se realizará una declaración unilateral 
de independencia?

JAUME

BOIXAOÓS A  ^  L,

I I 'ha entrat a la setmana
| decisiva peí que fa a la 

consulta del 9-N i les
|________ | coses ja s'han clarificat.
L'ús de forma integrista de la Consti
tució per part del govern espanyol fa 
difícil poder consultar a la ciutadania 
amb totes les garanties democràti
ques per tal que els resultats puguin 
ser validats internacionalment. Da
vant d'aquesta situació d’atzucac en 
què es troba tot plegat hem anat cap 
a la no celebració de la consulta a la 
data anunciada. Les autoritats cata
lanes han fet explicita aquesta impos
sibilitat, cercant sonides a la situació 
d ’obstruccionisme plantejada per 
l’administració espanyola.

Sense consulta tal com s’havia 
plantejat, tampoc és la fi del procés. 
L’eix sobre el que ha de giravoltar tot 
plegat és la unitat d'acció dels partits 
catalans, malgrat que el curt termi- 
nisme d’uns resultats electorals fa que 
sigui més fàcil verbalitzar-la que no 
pas posar-la realment en pràctica.

Aquesta dispersió és el principal perill 
a partir d'ara. La unitat i el sentit de 
país per damunt de les discrepàncies 
polítiques haurien de ser els objectius 
fonamentals per tal de tirar endavant 
un procés que il·lusiona milions de 
persones i que rebutja també una part 
de la població catalana.

Sense la consulta que estava previs
ta, a falta de veure la nova proposta de 
Mas, sentirem la veu dels unionistes 
proclamant la victòria. Una victòria, 
però, minsa, amb joc brut i brandant

La “cuestión 
catalana” com 
els agrada dir, 
necessita 
una sortida. 
Unes eleccions 
plebiscitarles 
en seria una

“La extraña pareja”
JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

)l S ! \  U' iupui  
leal re Condal del Pa

V  ral·li·l barceloní ha tor 
■ ■ ■ ■  nat "La extraña pareja", 
de Neil Simón, amb direcció d’Ángel 
Alonso, protagonitzada per l'incom- 
bustible loan Pera i Antonio Dechent, 
com a substitut del desaparegut i en
tranyable Paco Morán. L’obra manté 
el mateix vestuari, la mateixa esceno
grafia i el mateix esperit que la que 
vam poder veure en els noranta, fins 
i tot les cèlebres “morcillas” dels ac
tors que perden el fil del que està pas
sant i entaulen complicitats còmi
ques que el públic aplaudeix.

També es dóna la coincidència que, 
el paper d'Óscar, l'assumeix un anda
lús, aquest bilingüisme és una de les 
claus de l’èxit de la comèdia a Barce
lona. El record de més d ’un milió 
d’espectadors de la primera posada 
en escena per part de Focus sembla

impossible de superar, van omplir els 
teatres des de 1994 fins a 1999, enca
ra que en això del teatre mai se sap.

L'èxit ha acompanyat aquesta co
mèdia des dels primers anys, va co
mençar als seixanta, quan els costums 
i la cultura eren molt diferents dels de 
les societats actuals, per aquells anys 
les preocupacions de la classe mitja
na tenien altres objectius. ‘‘La extraña 
pareja" és una comèdia original del 
dramaturg nord-americà Neil Simón 
que van popularitzar al cinema de la 
mà de Gene Sacks, el 1968, Walter 
Matthau i JackLemmon. L'obra té uns 
250 gags i és una de les comèdies his
tòriques de Broadway.

Joan Pera és l’estrella en aquesta 
ocasió, porta el ritme de la comèdia, 
juga amb les confusions, els malente
sos, les pauses i les mirades de com
plicitat entre els actors. El muntatge 
compta amb dues actrius, dues veïnes 
gallegues del pis de dalt, l’actriu Mar
ta Domingo i Cristina Solà, dues mas
satgistes que donen joc en aquesta ab
surda comèdia on dos divorciats, Fé
lix i Óscar, se’n van a viure junts. Una 
cosa relativament fàcil avui dia. Els

la imposició i l'autoritarisme típics de 
l'espanyolisme més ranci i colonialis
ta. Podran estar contents per 1 aver 
aconseguit parar la consulta i mante
nir, fictíciament i provisionalment, la 
unitat d ’Espanya. En el seu capfica
ment per imposar el seguir tots unts 
sota una administració xucladora i 
centralista no s’adonaran que 1 ores 
d’ara el meló ja està obert i que 1 1 de
sig d'un poble no té aturador a mitjà 
i llarg termini. La imposició de ’im- 
mobilisme és una qüestió que no té 
futur i tard o d'hora caldrà parlí r-ne 
des de la política i no només des de 
les lleis, que a més són interpret ades 
de forma partidista i esbiaixada.

El cert és que la “cuestión catal ma", 
com els agrada dir, necessita una sor
tida. Unes eleccions plebiscitàries en 
seria una, però potser aleshores a si
tuació encara s’enconaria més, :osa 
que des del centralisme espanyol no 
atinen a valorar. Com tampoc va 1 sa
ber veure les conseqüències de d< ma
nar signauires contra l'Estatut c ne
gar qualsevol negociació amb C ata- 
lunya. Una vegada més. la fatxe ide- 
ria d’un Estat que té en el seu adn la 
imposició.

* L’autor és periodista

problemes de convivència en els 
quals l'espectador es reconeix est mc- 
turen la comèdia.

Tu neteges 0  embrutes? Aques es
trany matrimoni de conveniènci 1 en 
el qual cada un busca la imatge < e la 
seva ex en l'altre és un dels clàssics 
del teatre d’humor. Els qui la vaiveu- 
re en el seu moment, que són m  )lts, 
tindran un moment per a la ma en- 
conia -aquesta bestiola que ens n ios- 
sega el cor de tant en tant i ens fa iei- 
xar anar una riallada o una llagri ne
ta-, aquells que s’acostin per pri ñe
ra vegada tindran dosis d’humor so
litud i amistat.

La necessitat de trobar companyia 
mou aquests dos homes, entre parti
des de cartes, veïnes que es despu líen 
davant d’una nevera, neteges a fc ns i 
sopars entre amics. L’amistat éi un 
valor a conrear en unes societat.* on 
ningú saluda ningú, on cadascú '^a a 
la seva, on el que ens importa és el 
nostre perfil personal. Resulta grati
ficant trobar una peça en què els [ <ro- 
tagonistes intenten aconseguir nna 
cosa tan de ficció i tan de veritat com 
la vida mateixa.
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