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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Expedientes
■ 1 Ayuntamiento ha interpuesto un total de 53 expe-

■ dientes sancionadores por actitudes incívicas rela- 
I  "  cionadas con los residuos urbanos. Básicamente se 
E  J t r x t *  de ciudadanos que no han respetado la nor

mativa a la hora de depositar sus bolsas de basura en los 
contenedores, o mejor dicho, por no depositarlos en los con
tenedores y dejarlos en sus inmediaciones. También se han 
sancionado a comerciantes por incumplir la norma espe
cífica y a otras personas que han abandonado viejos ense
res en el entorno de los contenedores de basura su utilizar 
los mecanismos que para ello disponen los terrassenses a 
través del servicio de Eco-equip.
La primera reflexión que se viene a la cabeza es si 53 expe
dientes son muchos o son pocos; se trata de una acción con
tundente y ejemplificadora o por el contrario de una apli
cación laxa y circunstancial de la normativa. Visto el esta
do de algunos puntos de recogida de residuos de la ciudad, 
aparentemente no parece que sea una intervención sancio- 
nadora desmedida, similar al balance que pueda hacerse 
de las sanciones a propietarios de perros potencialmente

peligrosos que no cumplen con la norma de llevar a sus ca
nes sujetos con la correa, aún sin bozal. En todo caso, se tra
ta de la aplicación de la normativa municipal, esa que de
bemos respetar todos y en mayor o menor medida debe 
contribuir a generar conciencia sobre lo que significa com
partir el espacio público, un espacio limpio.
Otra consideración que se puede hacer, como ya hemos 
apuntado en alguna otra ocasión, es si está bien dimensio- 
nado el servicio de recogida de residuos en Terrassa. En mu
chas ocasiones la tardanza en la recogida obliga a los veci
nos a dejar las bolsas en el suelo, circunstancia que lógica
mente no es achacable al incivismo vecinal, sino a los re
cortes presupuestarios consecuencia de la crisis económi
ca. Bien es cierto que el de abandono de muebles y enseres 
no tiene justificación puesto que el servicio de Eco-equip 
ha sido siempre eficiente.
Por otra parte, el servicio de limpieza en general. El refuer
zo que se ha implementado desde el equipo de gobierno 
viene a confirmar que existían deficiencias en la limpieza, 
que podía comprobarse no sólo en torno a los contenedo
res sino en la ciudad en general. Una situación que fue re
conocida públicamente en su momento por el alcalde y que 
ha llevado a un aumento de la dotación presupuestaria para 
el servicio.

L’ètica de l’intel·lectual
JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

OTA la direcció de Josep Maria 
Pou es representa al Teatre Goya 
de Barcelona "Prendre p a rtit”, 
una obra escrita peí guionista 

cinem atogràfic sud-africà Ronald Harwood. 
La peça aconsegueix fer reflexionar ['especta
dor sobre el paper de Kartista en la realitat de 
l'Alemanya nazi. Aquesta peça de teatre  ens 
sim a davant l'Alemanya posm azi de 1946, en 
el m om ent en  què els vencedors de la guerra 
porten  a judici els col·laboradors necessaris 
en  els crim s contra la hum anita t perpetra ts 
pel Tercer Reich.

L’espectador està a  la banqueta del jurat i el 
jud id  es desenvolupa a  Tescenari. El paper de 
fiscal acusador, el po rta  el com andant Steve 
Arnold, en la seva vida civil inspector d 'asse
gurances -interpretat per un  magnífic Andrés 
H errera- i l'acusat, el d irector d’o rquestra  
Wilheim Furtwangler, un dels m ajors direc
tors d 'orquestra del segle XX -que interpreta 
el propi Josep Maria Pou. Al costat d'ells, el re
partim ent, el tanquen Sandra Monclús, Anna 
Alarcón, Pepo Blasco i Sergi Torrecilla.

D urant l’etapa d e  govem nazi a  Alemanya, 
el d irector d ’orquestra p ren  la  decisió de ro
m andre  al capdavant de l'O rquestra Filhar

m ònica de Berlín. Aquesta era una decisió en
certada? I.'intel·lectual ha de deixar el seu país 
en tem ps de govem  militar? Un altre col·lega 
com Bruno Walter 0  Otto Klemperer es van exi
liar en protesta per la política dels nazis. A par
tir d’aquesta decisió, Furtwangler haurà de na
vegar en tre  la seva passió p e r la m úsica de 
Beethoven i les intrigues dels dirigents hitle- 
rians.

EI tem a de la peça és el paper de l’inteMec- 
tual en  sim acions polítiques de m anca de lli
bertats. És cada artista d ’u n  règim dictatorial 
un  agent de la p ropaganda del règim sota el

És cada artista 
d’un règim 
dictatorial 
un agent de 
la propaganda 
del règim sota 
el qual viu?

qual viu? Art 0  política? O n són els límits e n 
tre l'individu i l'artista? La influència de l’obra 
musical en  el públic? Les diferents possibili
tats d 'interpretació de la música? L’artista d a 
vant la societat? La m úsica tonal o atona!? I da
vant d 'aquestes in terrogacions la m úsica de 
Beethoven, sem pre Beethoven i un paisatge 
moral per terra.

Un escenari am b un  edifici en  m ines am b 
els vidres trencats pels bom bardejos, que van 
deixar Berlín to talm ent arrasada, nom és una 
església va q uedar en peu, és l'escenari d a n 
tesc on es desenvolupa l'interrogatori al direc
to r d ’orquestra. D 'alguna m anera aquest in- 
terrogatori-judici p retén  establir les bases del 
que serà una nova ètica, una nova form a de 
fer política, sobre la runa; la hum anitat in ten 
ta  reconstruir una societat am b nous valors.

Passats els anys, am b la perspectiva del 
tem ps u n  com prèn  que va ser u n a  decisió 
equivocada, i que hauria d’haver marxat, però 
això és fàcil quan  les coses cobren u n a  certa 
distància.

Sens dubte els intel·lectuals que es van q u e
dar a  Berlín, i no va ser l'únic, van ser utilitzats 
per H itler com  a exem ple de la “superioritat 
m oral i artística alem anya”, les fronteres entre 
política i art sens dubte són molt prim es i te n 
deixen a trencar-se per la paret m és fina. L’ar
tista es tanca a la seva torre de Babel com  el 
periodista en el concepte objectivitat, tots dos 
es veuen atrapats en  els grillons del present.

Atur:
un 21,49%
al 2020
JOAN 
ROVIRA

A TUR. El 21.49% es refe
reix a la previsió d’atur 
que fa I'OIT per a Espa
nya a cinc anys vista: 

baixem lentament, lenü'ssimament. 
Repartim misèria més que riquesa, 
precarietat més que estabilitat, resis
tència més que progrés. Som el país 
europeu amb pitjors xifres d’atur fins 
a la propera dècada. 1 amb pitjors ex
pectatives laborals, fins i tot per als que 
treballen: condicions a la baixa, pen
sions a la baixa, salaris a la baixa... 
Avancem, si, però en marxa enrere: si 
som optimistes i ingenus, i ens volem 
creure l'allau de mentides amb què 
ens volen acabar d'idiotitzar, és una 
manera com qualsevol altra d ’avan
çar... Partint del quasi 25% d ’atur el 
2014 (o 24,7%, si volem afinar el llapis), 
costa una mica d’acceptar que sigui 
una bona notícia aquesta previsió per 
al 2020. Aleshores ve quan ens diuen 
que som uns catastrofistes: és millor 
un 21 % q ue un 25%? Sens dubte. Però 
el problema és que el dilema s'assem
bla al d’aquell que ha de triar entre per
dre una cama o les dues: clar que hi ha 
diferents graus d'intensitat, però les 
dues coses són un desastre, un drama. 
Clar que després, si acceptes que 
anem millor, t'has d’empassar la se
güent mentida: estem anant millor 
perquè "estem” (ells) fent el que cal fer, 
perquè els sacrificis estan donant 
fruit... 1 bla, bla, bla. Ara sí que anem 
bé. No es nota, però tranquils, que ja 
es notarà. Madame Lagarde, portaveu 
de l’FMJ (encara que faci veure que és 
la jefa, els jefes són uns altres), li fa un 
favor a Rajoy a retoman Espanya serà 
l’economia que més creixerà. Ja faran 
quadrar les xifres per demostrar-ho, al 
llarg del 2015, encara que al 2016 0  

2017 ens puguin dir que cal corregir 
les previsions a la baixa... De moment, 
serem líders en les economies europe
es. Fins que votem a les generals. Ara 
ésprioritari enganyar-nos, anestesiar
nos, endolcir-nos una mica la vida: fins 
i tot, rebaixar algun impost, per allò de 
donar alegria al pobla Després, l'en
demà mateix tomarem a ser on érem. 
1 ens diran que ens hem de sacrificar 
una mica més.
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