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E
n el último pleno municipal se aprobó una moción 
presentada por el Partido Popular y secundada por 
el resto de los grupos de la oposición a través de la 
cual, se instaba al equipo de gobierno a abrir la Bi-

blioteca Central como aula de estudio nocturno. El conce-
jal Amadeu Aguado advirtió en ese mismo pleno de la difi-
cultad de llevar a cabo el mandato debido esencialmente al 
coste económico del servicio.  
El servicio ya no se pondrá en marcha estos días, en los que 
los universitarios se encuentran en plena vorágine de exá-
menes y los preuniversitarios preparan la selectividad que 
se desarrollará la semana que viene. No obstante, el Ayun-
tamiento, ayer mismo, inició una encuesta que estará ope-
rativa en la web municipal para obtener información sobre 
las necesidades reales de un espacio de estudio nocturno. 
Esta encuesta, inicialmente estaba previsto que se llevase a 
cabo en otoño, pero el acuerdo plenario ha hecho que se 
avanzase a estos días. La pregunta es, cuándo debe hacer-
se efectivo el mandato que el pleno municipal realiza al 
equipo de gobierno.   

No se trata de poner en cuestión si se trata de un asunto 
prioritario o no, sino de determinar cuándo es obligación 
de un equipo de gobierno de cumplir los acuerdos que se 
alcancen en el pleno.  
Es lógico que el Ayuntamiento quiera tener información so-
bre las necesidades reales del servicio, precisamente para 
dimensionarlo. Hay datos sobre ocupación de la Biblioteca 
Central en temporadas de exámenes anteriores en las que 
se habló de una media de en torno a los 70 estudiantes dia-
rios que ocupaban algo más de la mitad del espacio habili-
tado. Se puede pensar que es mucho o es poco, que es un 
servicio cuyo coste se rentabilice o no en función de su uti-
lización y hasta se podría cuestionar si el Ayuntamiento 
debe cubrir esa demanda incluso desde un punto de vista 
exclusivamente económico. Cualquiera de las argumenta-
ciones a favor o en contra serían legítimas y se podrían en-
tender, pero la cuestión está en cuánto tiempo se puede to-
mar un equipo de gobierno para responder a un acuerdo 
del pleno, máxime si, como es el caso, ya dispone de datos 
aproximados por experiencias anteriores.  
La incógnita que se abre ante esta situación es si el resulta-
do de la encuesta que inició ayer el Ayuntamiento condi-
cionará la decisión final o el mandato del pleno es absolu-
tamente ineludible.  

“I Feel Pretty”
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

EIL Labute és director de cine-
ma i guionista nord-americà fi-
cat a dramaturg des que el 1999 
va estrenar a Nova York “Excés”, 

i aquí vam poder veure aquell projecte mera-
vellós que es va cridar “T6” a la sala Tallers, 
avui tancada a la programació regular, davant 
la crisi, on ens movia a pensar sobre els exces-
sos. Al 2008 vam veure “La forma de les coses”, 
que abordava el tema de les relacions de pa-
rella. En aquesta ocasió amb la comèdia que 
podem veure a la Villarroel, “Pretty”, se centra 
en la importància de l’aspecte físic en les re-
lacions. 

El dramaturg nord-americà utilitza l’humor 
negre i la ironia com fa en les seves pel·lícu-
les -“In the Company of Men”. Hereu de l’ob-
servació naturalista de Rohmer, la perspicà-
cia d’Allen i afí a Todd Solondz, les seves obres 
de teatre són una reflexió plena de càrregues 
de profunditat on l’humor fa que tot surti a 
flotació de forma violenta. A “Pretty”, Neil La-
bute col·loca els espectadors en un estat de 
completa empatia amb els quatre personat-
ges i situacions totalment inscrits en la quo-
tidianitat que no és ni grisa ni rosa, sinó d’un 
color canviant. 

N

L’exBanc 
d’Espanya

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

I no hi ha pesseta, si els 
bancs s’han de contro-
lar des de Frankfurt (en-
tre altres raons, perquè 

aquí no els ha controlat mai ningú), 
per a què redimonis volem un Banc 
d’Espanya? Segur que hi ha excel·lents 
professionals que podrien ser molt 
més útils al país des d’altres instituci-
ons. I, pel que fa al seu governador (té 
nassos dir-ne governador, a aquestes 
alçades) i a la seva casta, els podrien 
jubilar (amb algun plus, bonus o el 
que més convingui) i que almenys do-
nin lliçons des de casa seva. O que es 
presentin a unes eleccions, ja que els 
agrada tant dir-nos el que hem de fer 
quan ells no fan ni de casualitat el que 
tenen obligació de fer. En un altre país, 
després de la formidable crisi bancà-
ria que hem patit (i que patim, dissi-
mulada i tapada amb diner públic), 
hauria dimitit algun responsable del 
banc estatal. Quina supervisió se su-
posa que van fer durant tants anys? Ni 
una. Eren “la voz de su amo”, al servei 
dels interessos de la banca i de go-
verns agenollats davant la banca. Però 
no va plegar ningú, ningú no va de-
manar perdó, ningú no va explicar res, 
i ara segueixen encara donant lliçons: 
que si la inestabilitat política afecta el 
consum privat, que si cal fer una nova 
reforma laboral per acabar de rema-
tar la feina… La cúpula del Banc d’Es-
panya va a la seva, tot i que molts dels 
seus professionals estan revoltats i re-
botats: estan decidits a continuar fent 
campanya en defensa dels interessos 
de classe que representen, a fer clas-
ses de patriotisme quan són corres-
ponsables d’haver arruïnat el país i a 
donar receptes econòmiques que ni 
funcionen ni han funcionat ni funci-
onaran per millorar el país, però sí per 
enriquir més la casta a la qual prote-
geixen i mimen. Ja va essent hora, 
doncs, de racionalitzar el sistema i 
aplicar-los les seves pròpies receptes 
d’austericidi. Comencem per ells, tan-
quem el negoci i si cal, que segura-
ment sí, obrim un banc que serveixi 
el país i no que se serveixi del país. Fei-
na no li faltaria. I ens estalviaríem unes 
quantes ofenses a la intel·ligència i a 
la decència.

S

“Pretty”                      
és una comèdia 
divertida                     
i perspicaç en 
grau superlatiu; 
un plaer

L’obra ens parla d’una història quotidiana 
que s’inicia amb la cançó que dóna títol a la 
comèdia del musical “West Side Story”, “I Feel 
Pretty”; com Natalie Wood, Meritxell, interpre-
tada per una elèctrica Sara Espígul, se sent bo-
nica, maca, divertida i alegre i ho testifica el fet 
de veure’s al mirall, però el noi pel qual se sent 
estimada, Edu, interpretat per Pau Roca, un 
dia en una conversa d’homes sobre dones 
amb el seu amic Toni, Joan Carreras, traeix de 
paraula la seva noia. Carla, Mariona Ribas, li 
comenta a la seva amiga que Edu va dient per 

aquí que la seva xicota no és maca, aquí es des-
encadena el motor del conflicte de la comè-
dia. 

Com gata acorralada es mostra absoluta-
ment fora de si, capaç de fer qualsevol barba-
ritat amb els peixos de l’Edu. El xicot ha comès 
el pecat capital de no considerar-la la més bo-
nica de totes. “Mirallet, mirallet... Qui és la més 
bonica de tot el regne?” I a Meritxell li arriba 
la notícia que no és la més guapa del món per 
al seu noi. Insults, crits... Millor que un “Sálva-
me Deluxe”. 

“Pretty”, de Neil Labute, dirigida per Mari-
lia Samper, és una comèdia divertida i perspi-
caç en grau superlatiu; un plaer. Si fos una te-
lesèrie, seria d’aquelles en què cada un dels 
personatges és capaç de sostenir un episodi 
per si sol. L’obra té la virtut de tenir moments 
brillants de cada un dels actors. Ben dirigida i 
humana ens parla del tema central dels nos-
tres dies, el considerar-nos éssers guapos, és-
sers únics, per a la societat de consum del se-
gle XXI som éssers únics, que ens mirem a nos-
altres mateixos, som especials, únics per a les 
nostres empreses de telefonia, per als nostres 
centres comercials, per a la nostra botiga Ap-
ple Store, per als nostres eBay, per al nostre es-
timat AliExpress... Vivim en una realitat on el 
nostre diari personal anomenat Whatsapp o 
el nostre bloc de notes Twitter són el centre de 
l’univers i ens oblidem que el que realment 
importa és l’altre.
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