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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Desistir
1 informe encargado por el Ayuntamiento a la Uni- 

Jj versidad de Zaragoza recomienda el desistimiento 
del consistorio en el proceso de la licitación del ser- 

1 ^ vicio de autobuses. Resulta que el Ayuntamiento ha 
incumplido un reglamento europeo que exige el anuncio 
público del inicio del procedimiento un año antes de que 
se lleve a cabo. 1.a conclusión del informe elaborado por los 
expertos de la universidad aragonesa advierte de que si el 
procedimiento continúa adelante, en un contencioso ad
ministrativo, jurisdicción en la que sin duda acabaría el 
asunto, habría una causa de nulidad de pleno derecho por 
la inaplicación de la norma de la Unión Europea. El Ayun
tamiento, por tanto, tomará la decisión de desistir del pro
ceso de adjudicación y convocar un nuevo concurso.
Se hace difícil ahondar todavía más en las dificultades y en 
los errores administrativos y políticos cometidos en el Ayun
tamiento terrassense en este asunto. Está visto que el pro
ceso de licitación del servicio de autobuses de Terrassa es 
un tema absolutamente desgraciado desde el primer mo
mento y la conclusión del dictamen de la Universidad de

Zaragoza hasta le viene bien al Ayuntamiento para acabar 
con la incomodidad que genera tal cantidad de errores.
1.a ley dice que la administración puede desistir del proce
dimiento en caso de que detecte un error insubsanable que 
pueda provocar una eventual nulidad de pleno derecho, 
como es el caso. Esa decisión puede tener consecuencias 
económicas, pero nunca de la magnitud de lo que signifi
caría una adjudicación y una eventual nulidad posterior en 
un contencioso-administrativo. Por tanto, lo mejor, sin 
duda, es asumir la situación y empezar de cero.
El Ayuntamiento de Terrassa deberá realizar un examen de 
conciencia técnico, administrativo y jurídico, pero también 
político sobre la gestión del procedimiento de adjudicación 
del servicio de autobuses, porque se han detectado caren
cias importantes en los cuatro ámbitos. Han coincidido un 
cúmulo de despropósitos que al menos acabará con un ejer
cicio de responsabilidad que no es otro que el de tomar la 
decisión, en pleno proceso electoral, de desistir de la adju
dicación y someterse a la crítica del resto de partidos. De
jar la resolución de este tema para después de las eleccio
nes hubiese sido poco digno. Ahora, a esperar la reacción 
de las empresas participantes en el concurso y desear que 
el equipo de gobierno que resulte de las próximas eleccio
nes resuelva la licitación con más criterio.

“Carmen”, de Bizet
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

C INC anys després torna a res- 
cenan del Gran Teatre del liceu 
de Barcelona l'òpera ‘'Carmen”, 
de Bizet, amb la signatura de 

Calixto Bieito. En el seu moment va escanda
litzar, avui es veu com un clàssic Ens va en
cantar fa cinc anys i ens segueix encantant 
avui.

Un escenari buit, un ciclorama a dos me
tres del sòl per permetre la circulació de la le
gió que forma el cor, el ball del meletilla nu 
sota la presència del toro d’Osborne, la sexu
alitat present en escena amb baixades de cal
ces. el tercer acte traslladat als anys 70 del se
gle XX en algun lloc entre Ceuta i Melilla a la 
frontera del Marroc on set coixes de la marca 
Mercedes trafiquen amb contraban, el tòpic 
de la bandera espanyola al mástil enmig de 
l'escenari onejant al vent, després transfor
mada en tovallola de platja on pren cl sol una 
turista sueca de bon veure, una cabina tele
fònica com la de José Luis López Vázquez on 
Carmen es refugia de la legió de dones que la 
persegueixen. La desfilada invisible de la qua
drilla del torero Escamillo... Calixto Bieito es 
nodreix d'imatges cinematogràfiques de Pe
dro Almodóvar o de Bigas Luna.

La història denuncia el maltractament a la 
dona, l'home enganya! perla dona. l’home en
cegat per la gelosia, l’home incapaç de retenir 
la passió de la seva vida no és en el muntatge 
de Calixto una víctima sinó un botxí, en aques
ta història la víctima és la dona que pateix el 
control i possessió del mascle. Aquesta és una 
història de maltractament a la dona.

Calixto Bieito es 
nodreix d’imatges 
cinematogràfiques 
de Pedro 
Almodóvar 
0 de Bigas Luna

Aquesta Carmen 
et captiva 
i et sedueix

La forma i el missatge es donen la mà en 
aquesta versió de Calixto Bieito que compta 
amb Béatrice Uria-Monzon en e! paper de Car
men i davant seu el senyor José que va a càr
rec de Nikolai SchukofF. Una posada en esce
na salvatge: sexy, ràpida i terrorífica. Un espec
tacle perfecte. Una forma meravellosa d’apro
par el gènere de l'òpera a la modernitat, mol
les vegades aquest gènere peca de purista i ens 
trobem amb òpera de cartró pedra, per a la 
qual sembla que el temps no ha passat i el 
muntatge acaba de sortir del segle XIX. Calix
to Bieito utilitza "Carmen’' com una magrana 
que esclata, un gegantí toro d'Osborne que 
s’esfondra en una visió inquietant cora direc
ta. Hi ha en aquest muntatge moltes marques 
de la casa Calixto que hem vist al Romea quan 
muntava Williain Shakespeare. Senyals d'iden
titat d'un director que deixa el seu segell allà 
on el seu treball és reconegut per mostrar la 
seva agudesa intel·lectual, la seva solvència a 
l'hora de moure els cantants o els actors per 
un escenari ple de sàtira, incomoditat i ràbia, 
marques que li han servit moltes vegades per 
desencadenar polèmica entre un tipus molt 
concret d’espectador. Aquesta "Carmen" et 
captiva i et sedueix, introduint-nos en la ment 
desproveïda de remordiments de la protago
nista femenina que és conscient del vell lema 
del "carpe diem" i que el temps passa i cal ex
treure tot el suc a la vida. lo repetiria una i al
tra vegada, és moll més que una òpera.

Tanquem 
el Banc 
d’Espanya

JOAN
ROVIRA V
N O són temps que dema

nen grans decisions? 
Doncs aquí en va una. ur
gent. higiènica: tancar el 

Banc d’Espanya. En primer lloc, perquè 
amb el Banc Central Europeu n’hi ha 
prou: la resta no pinten res. No cal ni 
pensar a muntar un Banc Central Cata
là, a no ser que hi hagi una gentada a 
col·locar 0 calgui marcar paquet. Per 
tant, una despesa menys. I si ens dedi
quem a analitzar dc qui va ser culpa la 
borratxera de crèdit i totxo (i mala fe) 
que ens va arruïnar, no hauríem d’obli
dar el Banc d'Espanya. Senzillament, va 
passar de tot, en temps d,'Aznar i Zapa
tero. Va deixar fer, a la banca tòxica i a 
les caixes esbojarrades, el que van vo
ler,

El Banc d’Espanya va ser còmplice 
necessari del crim. Fa anys que dissi
mulen i ens donen lliçons de com resol
dre la crisi, però no és més que la tàcti
ca del calamars: tinta negra a raig, per 
escapar. Ara es fan els durs i els rigoro
sos, però van ser i són encara els enco
bridors del desastre, els que van donar 
llum verda per fer tantes animalades. A 
sobre, tenen la sarna barra de donar lli
çons. l^i darrera? Que la culpa que no 
es generin més llocs de treball és de les 
clàusules d’augment de sou als conve
nis. Sembla ser que això és dramàtic, 
fins i tot en un país on el que es perdia 
de poder adquisitiu es guanyava a base 
de donar crèdit als pobres imbècils (ser
vidor inclòs, en part) que es pensaven 
que el futur era previsible i “comprable". 
Ha resultat que no. ja ho sabem. La cul
pa és dels sous dels treballadors? Dels 
sindicats que volen apujar un 1% els 
sous en un país on els beneficis empre
sarials pugen molt més? Ah, si, és lot 
aquell rotllo trampós de les rigideses del 
mercat laboral. Clar, són moll millor les 
flexibilitats del mercat d'esclaus, no en 
tinc cap dubte. Per tant, tanquem ja el 
Banc d'Espanya. No ens traurà de po
bres, però ens estalviarem lliçons que 
són ofenses a la intel·ligència. Aquestes 
barbaritats i provocacions, les poden dir 
en De Guindos 0 en Montoro, o en Mas- 
Colell. pel mateix preu. No cal pagar les 
mentides dues vegades.
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