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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

A verlas venir
-y o va a ser fácil alcanzar acuerdos porque lo pri- 

I mero que tiene que haber es voluntad de alcan- 
zarlos. TeC, ERG, CUP y CiU podrían impedir la 

A. ^1 investidura de Ballart como alcalde, pero prime
ro se tienen que poner de acuerdo individualmente y lue
go en conjunto. Demasiado lío. Ballart será alcalde con toda 
probabilidad, pero no tendrá un mandato plácido.
De momento, establece su estrategia que no es otra que 
“verlas venir". Y para ello, una declaración de intenciones: 
Alfredo Vega será el portavoz de lo que será el grupo muni
cipal socialista en el mandato que se iniciará el próximo 13 
de junio. Y es una declaración de intenciones porque es fá
cil intuir que, pese a ofrecer la posibilidad de un gran pac
to de izquierda para gobernar la ciudad (negociación que 
liderará el propio Vega), tendrá que formar gobierno en mi
noría y para ello cambia la portavocía áspera de Amadeu 
Aguado por la cintura de Alfredo Vega.
El mandato será complejo, muy duro, y habrá que negociar 
pleno a pleno, acuerdo por acuerdo. Para ello, nada mejor 
que la experiencia, el talante de diálogo y el rigor de Alfre

do Vega. Curiosamente, relegado, dicho sea de paso, al nú
mero ocho de la lista electoral, seguirá siendo uno de los 
hombres fuertes del “gabinete Ballart”.
El tono del portavoz siempre es importante, pero no es lo 
mismo si se tiene una mayoría lo suficientemente estable 
o si la capacidad de gestión depende precisamente de la ca
pacidad de negociación. Esta vez, BaDart necesitará y mu
cho, la mano izquierda de su número 8.

Insuficiente
Los infartos nocturnos se seguirán derivando a Barcelona, 
pero los diurnos se tratarán todos en Terrassa, incluso el fin 
de semana. Algo es algo, pero sigue siendo insuficiente. 
Mútua de Terrassa es un centro de referencia del denomi
nado Código Infarto y como tal atiende a un importante vo
lumen de población que proviene incluso de las comarcas 
del Bages. Baix Llobregat y también la Cerdanya. La Gene
ralitat, anunció la ampliación del servicio en Terrassa, pero 
se ha negado a ampliarlo en horario nocturno. La atención 
inmediata es precisamente lo que distingue y persigue el 
servicio de Código Infarto. Debería ser también de noche.

“Guapos & pobres”
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

OVES sobradament preparats, 
amb molts anys d’estudis, amb 
diverses carreres universitàries 
que acaben en feines mal paga

des i que res tenen a veure amb la seva prepa
ració. Aquest sembla ser el destí o fortuna que 
té tota una generació que en els nostres dies, 
amb taxes d'atur pels núvols, de res els servei
xen els idiomes i les llicenciatures. Malgrat 
això no perden la il·lusió i les ganes de viure, 
això sembla dir-nos el musical "Guapos & po
bres".

La precarietat laboral és un dels signes 
d’identitat de la nostra societat contemporà
nia i Alfredo Ruiz es va llançar a realitzar en
trevistes a moltes persones que viuen a Bar
celona sota la incertesa d’un treball mal pa
gat i temporal, per tal d’establir una radiogra
fia precisa en un llibre denúncia. El resultat és 
un llibre d'entrevistes a tota una generació 
amb l’aigua al coll, aquesta és la base per al 
llibret del musical "Guapos & pobres" que 
aquests dies podem veure al Teatre Goya. Sota 
la batuta deToni Martín i Xavier Torras el mu
sical en català ens ofereix un producte de mol
ta qualitat.

Vuits amics protagonistes que es reuneixen

per fer unes cerveses han estat educats en la 
idea de lluitar i esfòrçar-se per al final aconse
guir algun dia els seus somnis, és la radiogra
fia de tota una generació que va des dels 20 als 
45 anys que ha après a adaptar-se per sobre
viure en aquesta Barcelona de la precarietat i 
la desigualtat.

La peça és un musical molt ben escrit, en un 
temps malenconiós i divertit que mostra en 
uns vídeos en blanc i negre uns personatges 
que viuen una vida en blanc i negre, com a teló 
de fons d’aquestes vuit històries sentimentals, 
aquestes vides creuades que mostren un rea
lisme brut.

Aquest és un musical que comença amb 
una declaració d’intencions en la primera can-

“Guapos & 
pobres” és 
una obra sobre 
la crisi social, 
el conflicte 
de parella 
i la història 
d’un grup 
d’amics

çó. un número coral que situa els personatges 
davant la realitat. El resultat és un producte 
que comença donant molt més que una bona 
comèdia. “Guapos & pobres" és una obra so
bre la crisi social, el conflicte de parella i la his
tòria d’un grup d'amics. Amb moltes dosis 
d'humor apareixen temes de fons com la ge
losia. el desengany amorós, la dependència 
dels joves de l’entom familiar, l·liomosexuali- 
tat, la cites a cegues per internet, la paterni
tat... A la pàgina web trobem tota la informa
ció per posar-nos al dia abans de comprar l’en
trada: http://www.guaposypobres.com.

Un musical que té darrere referents com el 
pop-rock de “RENT". Ara, a diferència dels 90. 
la bohèmia s'ha esfumat i una vida burgesa de 
classe mitjana es transforma en l’horitzó 
d’aquesta generació. Els temps han canviat, 
viuen una vida lluny dels seus somnis, se’Is ta
lla la llum, demanen ajuda als seus pares i no 
poden comprar un regal d’aniversari als fills.

Un dels grans atractius de l’espectacle està 
en la música en directe i la companyia d’ac
tors/cantants de la talla d’lván Labanda, Ele
na Gadel, Mariona Castillo, Muntsa Rius, Frank 
Capdet, Xavi Duch, Jorge Velasco i Gràcia Fer
nández. Vuit personatges que es mantenen 
vius en aquests temps tan negres per a la líri
ca, que componen un relat en cam viva sobre 
els nostres dies. Un musical que furga i furga 
en la consciència d'una generació que no dei
xa de rebre bufetades.

No robis 
mai una 
gallina
JOAN
ROVIRA

EGONS un vell tòpic, en 
aquest país surt més a 
compte robar un banc 
(sencer, si pot ser, amb 

rescat inclòs) que robar una gallina. 
Tòpic? Aquí està la història del Fiti, un 
home de Vallecas. José Díaz era trans
portista i tenia una hipoteca. Durant 
set anys va pagar religiosament, des
prés va perdre la feina, va ser desno
nat pel banc i només li va quedar la 
furgoneta. La seva dona estava malal
ta de càncer i tenien dos fills adoles
cents. Era autònom, no tenia dret a 
atur ni a res. Per tant. “a la puta calle”. 
Desesperat, se li va acudir robar dues 
vegades gasoil per a la furgoneta. Vint 
litres, uns vint-i-cinc euros en total. La 
segona vegada va trencar el tap d'un 
dipòsit: "robo con daños". Era reinci
dent: el fiscal va demanar divuit me
sos de presó, divuit. AI final van que
dar en vuit. En aquests anys, des del 
2009. s'ha fet de la PAH, ha hagut 
d’okupar pisos i malviure, fins que al 
final ha trobat un lloguer social.

El Fiti s'ha convertit en un activis
ta: ha muntat una "despensa solida
ria" (la Villana deVaUekas, amb "k").
ha lluitat per rescatar un edifici sen
cer propietat d’un banc rescatat amb 
diners públics, ha recuperat la furgo
neta embargada gràcies a l'ajuda dels 
seus veïns... I la dona ha aconseguit 
cobrar una renda mínima, Anàvem 
bé. oi? Doncs no: ara, set anys després, 
li han notificat que ha de complir els 
vuit mesos de presó. 1, d’això, en di
uen justícia? Li hauria sortit més a 
compte robar un banc que vint litres 
de gasoil. El sistema, una i altra vega
da, "matxaca” severament la gent nor
mal, els pobres, els activistes, els ma
nifestants... Si ets banquer o aforat, 
tens dret a una justícia tova, lentíssi- 
ma, comprensiva. Si ets un Fiti, no et 
molestis a llegir la Constitució: et cau
rà al damunt tot el pes de la llei. I, so
bretot. no robis mai una gallina. Si has 
de robar, fes-ho a Tengròs i dintre del 
sistema. I fot-li cara, que no et passa
rà res... Un tòpic? Una exageració? Mi
lions d’històries pornogràfiques com 
la del Fiti diuen just el contrari.
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