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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Azúcar, pero menos
^  1 balance del plan de mandato pasó de puntillas y 
t  de forma no apta para diabéticos por el pacto de go- 

”  bierno que ha mantenido unidos durante tantos 
^ a ñ o s  a PSC e ICV, solos o en compañía de otros. El 

final del mandato pone fin a una relación que ya nunca vol
verá a ser igual.
El pacto lo establecieron en su momento Manuel Royes y 
Paco Morales y resultó fructífero cuando el PSC necesitaba 
a los rojiverdes y fortalecido cuando no los necesitó. Manel 
Pérez, líder de ICV después de Morales, mantuvo una más 
que correcta relación con Royes (el ex alcalde decía de él 
que era el mejor concejal de Educación que había tenido) 
e incluso la mejoró con Pere Navarro. El tándem Navarro- 
Pérez vivió un acuerdo lubricado con lealtad, confianza e 
incluso con complicidad, actitud que permitió superar 
asuntos de profundo calado ideológico.
Ese nivel de relación nunca fue igual con la llegada de Jor
di Ballart, por mucho que el lunes, en la rueda de prensa del 
balance de mandato, se quisiera transmitir lo contrario. I.a 
relación entre el PSC e ICV, entre Ballart y Pérez, no ha sido

fluida e incluso ha llegado a ser tormentosa en estos dos úl
timos años. Con la llegada del nuevo alcalde se produjo un 
cambio notable en el que el recelo sustituyó a la cordiali
dad y la prevención a la complicidad. La diferencia genera
cional de Ballart y sus intereses personales y también de 
partido debido a una profunda crisis interna provocó que 
ambos dirigentes, con mayor o menor discreción, no tar
daran en marcar esquinas y farolas.
El disenso no sólo ha sido ideológico, sino de estilo en el 
fondo y en las formas. Las divergencias han sido notables y 
fácilmente identificables en asuntos (sólo a título de ejem
plos) como la T-65 o la T-Blanca y siguiendo con los auto
buses, en la gestión de la concesión del servicio y la inter
vención del alcalde en algún episodio considerado poco 
afortunado; el paso atrás de ICV en el tema de la pasarela 
de Mútua; cuestiones de fondo en vivienda, departamento 
que gestiona el PSC, aunque desde la tenencia de alcaldía 
de Manel Pérez y el avispero de la concesión del servicio de 
suministro del agua con sonadas interferencias y un sor
prendente anuncio de consulta popular.
El pacto llega a su fin y ciertamente ya no volverá a ser igual. 
Iniciativa, buscando su lugar en el mundo, se ha integrado 
en una formación que curiosamente abomina de las viejas 
estructuras de poder pese a haber formado parte de ellas.

Una comèdia de Cese Gay
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

C ESC Gay, director i guionista de 
Ies seves pel·lícules, es passa del 
cinem a al teatre am b "Els veïns 
de dalt", una com èdia sobre les 

relacions de parella. D irector de com èdies al 
cinema com "Una pistola a cada m à”, on  an a
litzava els diferents patrons m asculins, a te r
ra ara a  l'escenari del vell Romea am b una co
m èdia que pot ajudar-nos a  redreçar el rum b 
erràtic de la parella.

En pel·lícules com  "La ciu tat" 0  "Ficció” 
s'enfrontava al tem a del sexe en  les relacions 
on els personatges eren éssers commovedors. 
Tots eUs in ten taven  fer front als assalts de la 
vicia. Q uan ja res funciona, sem pre  poden 
aparèixer uns sim pàtics veïns que t’ho revo
lucionen tot i res millor que un pica-pica per 
conèixer-los. Sens dubte ha estat una aposta 
brillant del nou director artístic del teatre, Bor
ja Siutjà.

Cese Gay ens fa assistir al naufragi d 'una pa
rella, i m és p ro fundam en t, concretam en t 
quan  el sexe ha abandonat la seva màgia. Sà
tira burleta i im placable de l’ intel·lectualis- 
m e encarnat per un professor de piano inter
pretat per Pere Arquillué. Per sobre de tot pre
val la visió còm ica de com  de m alam ent e n 

foquem  m oltes vegades les relacions hom e 
dona quan  la clau està sobre la taula a  l'abast 
de la mà. Pere Arquillué in terpreta un  hom e 
ferit esquerdat, instal·lat en  la solitud d ’un  te
lescopi pel qual m irar les estrelles. Tendresa i 
h u m o r am b u n a  m ica d e  m ala llet destil·len 
aquests personatges que descobreixen que el 
m ón al qual s'havien acostum at estava cons
tru ït sobre cartes de naip que un buf de vent
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podia d esm u n ta r en  qualsevol m om ent. Es 
tracta de seguir en aquesta línia de recerca que 
té el cinem a de Cese Gay d 'analitzar les claus 
íntimes de persones que entren en els quaran
ta, en  aquesta avantsala del judici de la teva 
vida, cap  a on  vas i d ’on  véns. L'infern de la 
quotidianitat en el m ón d 'una parella vist amb 
humor, am b un  llenguatge quirúrgic que os
cil·la en tre  el d ram àtic  i el grotesc. Cese Gay 
revela la ferocitat de les em ocions i els sen ti
m ents. La com èdia funciona i l 'e spec tado r 
somriu, riu i riu. La raó està en aquesta em pa
tia que sentim  sobre la m anera de mirar les re
lacions entre l'am or i Tamistat, el m atrim oni 
i la família, la vida i la m ort, am b un  ritm e en- 
dim oniat gràcies al meravellós elenc d'actors, 
al costat de Pere Arquillué, Nora Navas, Jordi 
Rico i Àgata Roca.

En ocasions el cinem a i el teatre tenen va
sos com unicants, ja va passar am b "VOS”, on 
Cese Gay passava al cinem a una peça d e  tea
tre de Carol López on ironitzava sobre la vida 
en parella. Ara i abans que vegem aquesta tar
dor la seva nova pel·lícula Cecs Gay ens ofe
reix una com èdia brillant, am b ritme en els di
àlegs salvatges i m elancòlics que susciten ria
lles en  l’espectador.

“Els veïns de dalt" és una com èdia agredol
ça i inoblidable entorn  de l'amor, la desgràcia 
i l'alegria, els avantatges i servituds de la vida 
en  parella. Cese Gay m anipula una a rm a m e
ravellosa i terrible: el riure.

El valor 
plebiscitan 
del 27-S
JOAN
ROVIRA

( íT just estem comen-
çani el mes (r,il)i il i |,i 

I estan atabalant nos
una m ica m assa am b 

tot aquest "cuentu" de les eleccions 
am b “valor plebiscitari". Això, per no 
parlar del presum pte "full de ruta 
tot plegat, d 'una seriositat i una con
sistència perfectament descriptibles. 
No es pot improvisar més en menys 
temps, ni decebre m és en menys 
tem ps tanta gent. Quines ganes te
nen d ’embolicar la troca i fer soroll 
perquè no es noti que no tenen ni 
full ni ruta. I no m e n'alegro en abso
lut, perquè, tot i que no he arribat 
mai a ser independentista, la veritat 
és que m 'ho plantejo seriosament. 
Evidentment, am b una altra tripula
ció al vaixell, perquè am b l’actual go
vern i el seu “soci/nosoci” no anirem 
enlloc. Plebiscitàries? Totes les elec
cions en  són: representa que el po 
ble decideix, si no vaig errat, en base 
a uns programes. Ja sé que en reali
tat no és així, però la teoria és impor
tant si realm ent volem qualitat d e 
mocràtica. També sé que els elegits 
(els agrada més anom enar-se "elec
tes'') no tenen cap m ena de m andat 
imperatiu, nom és representatiu. El 
sistema polític català i espanyol és 
així. estaria bé canviar-lo, però ara 
no lii som a temps: hi ha polítics se
riosos que donen valor als com pro
misos amb els electors, sí. però no és 
la norm a. En general, s'ho agafen 
com  una vaga referència i després 
van improvisant i, en el pitjor dels ca
sos, com Rajoy (i Mas en gran part), 
acaben fent el contrari del que van 
prometre. Per tant, que no ens aixe
quin més la camisa am b abó  del "va
lor plebiscitari” de l'hipotètic 27-S: 
no el té ni el tindrà, no perquè Rajoy 
passi de tot, que també, sinó perquè 
els propis partits catalans tenen cla- 
rissim que "interpretaran" a la seva 
manera la voluntat popular. I, qui dia 
passa, any empeny, i ja anirem  ve
ient. Aquest és el plebiscit tan seriós, 
tan rigorós, que ens preparen. O si
gui que preparem-nos, sí...
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