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EDITORIAL

Otro capítulo 

E
mpieza a espesarse el culebrón de la liquidación del 
servicio de suministro de agua en Terrassa. No hace 
muchos días llamábamos la atención sobre la necesi-
dad de afrontar con naturalidad el proceso, en un sen-

tido o en otro y seguimos en esa tesitura. El Ayuntamiento ha 
tomado la decisión de llevar a cabo la liquidación y proceder 
a prorrogar el servicio de Mina de forma forzosa durante seis 
meses. Es una decisión soberana amparada en normativa es-
pecífica.  
Mina ha presentado alegaciones contra esa decisión porque 
sus criterios, desde una perspectiva estrictamente jurídica, son 
opuestos. No hay más. Se trata del procedimiento administra-
tivo: alegaciones contra una acción de la Administración, re-
solución de las alegaciones, recurso potestativo de reposición, 
que debe resolver nuevamente el propio Ayuntamiento y so-
bre el que existen pocas posibilidades de que en un mes se 
cambie de opinión y/o contencioso final. Este procedimiento 
se lleva a cabo ante cualquier decisión de la Administración 
pública, desde una sanción del carácter que sea a una expro-
piación o las decisiones que se puedan tomar en torno a una 

concesión o a la liquidación de la misma, como es el caso. 
El asunto, lejos de una pequeña guerra civil local debe servir-
nos para conocer las interioridades de este tipo de procesos, 
complejos en todos los sentidos. En este caso, las peculiarida-
des, desde el punto de vista de los criterios y de la técnica ju-
rídica, revisten un extraordinario interés. Es ahora cuando los 
grandes temas aparecen encima de la mesa: la liquidación, la 
reversión y la titularidad del servicio, que Mina cuestiona des-
de el principio.  Los posicionamientos de ambas partes tienen 
sus luces y sus sombras, sus argumentaciones con sólidos fun-
damentos jurídicos y los que aparentan una cierta debilidad. 
Será interesante ver, después de este agitado proceso, cómo 
ser resuelve todo. 
Como interesante será comprobar la decisión final sobre el mo-
delo de gestión, porque a estas alturas y aunque pueda pare-
cer un contrasentido, no hay nada en claro. Los partidos, no 
todos, se han posicionado, con una amplia mayoría, ubicada 
en la izquierda, que apuesta por una gestión municipal; el pro-
pio alcalde ha apostado abierta y firmemente por la gestión 
pública en sus últimas manifestaciones. El procedimiento de 
designación de ese modelo es complejo con diversas comisio-
nes que deben llevar a cabo  sus informes para después elevar-
la al pleno. Seguimos, no obstante, intrigados con el proceso 
participativo. 

Els límits morals i ètics a la xarxa
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

L negoci més important dels 
nostres temps presents i futurs 
és internet. Cada vegada més 
l’ésser humà viu en un món vir-

tual, on el món real queda esborrat o és una 
pura nostàlgia, un exemple el tenim en els 
adolescents que es passen una mitjana de 
quatre hores mirant la pantalla del seu mòbil. 
Una persona davant d’una pantalla. No hi ha 
relació amb una altra persona real, tot és vir-
tual. Totes les empreses que vulguin sobreviu-
re hauran de posicionar-se a la xarxa. 

Es pot donar curs als nostres instints en la 
impunitat de la imaginació i la solitud del 
món virtual? Qui som quan actuem sense 
conseqüències? El món real està a l’altura de 
les expectatives de les noves generacions? La 
societat ha de controlar una cosa que no exis-
teix de forma tangible? Han de ser controla-
des les fantasies de tota mena de l’ésser hu-
mà? Quins són els límits ètics i morals de la 
xarxa? 

Els nostres actes virtuals tenen conseqüèn-
cies? Quins són els límits de la llibertat virtu-
al? És possible viure sempre a la xarxa? Als vi-
deojocs l’objectiu és matar, disparar o aixafar 
i no tenen conseqüències en la vida real i són 

E

El gran 
tabú

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

LUÍS Rabell s’ha quedat 
ben descansat al diari 
francès Libération. Ha 
deixat anar dues grans 

veritats, incòmodes, dures, d’aque-
lles que tothom més o menys sap pe-
rò prefereix obviar. Ha faltat temps 
perquè alguns li diguin el nom del 
porc, en el pitjor dels casos, o definei-
xin les seves paraules com una rellis-
cada… Quina? En realitat són dues. 
La primera, advertir que la indepen-
dència comportarà alguna forma de 
violència, inevitablement. La sego-
na, anticipar que una part dels cata-
lans és força possible que no recone-
gui el resultat d’un hipotètic referèn-
dum o d’una declaració unilateral. 
Cal tenir valor per fer aquestes dues 
afirmacions tan poc oportunes, en 
un país on sembla que això de la in-
dependència caurà com una fruita 
madura, entre somriures, costellades, 
lleis de transitorietat, tàctiques eva-
sives per despistar i aplaudiments en-
tusiastes de la comunitat internaci-
onal. Tanmateix, no estaria de més 
prendre’s seriosament aquesta i al-
tres advertències, entre altres raons 
perquè són força probables. També 
va passar això en la transició demo-
cràtica, tot i que sembla inoportú re-
cordar-ho: el nivell de conflicte, de vi-
olència de diferents graus i gravetat, 
va ser elevat durant força anys. Que-
da lluny, sí, i fa mandra recordar-ho, 
però tampoc no era possible deixar 
enrere el franquisme sense conflic-
tes durs, sense divisions profundes, 
sense tensions. No hem arribat a 
aquesta fase, encara, però a mesura 
que ens acostem al moment de la ve-
ritat costa imaginar, seriosament, que 
tot seran flors i violes. Aquest és un 
dels grans tabús del procés, el preu a 
pagar, en primer lloc, i si val o no la 
pena, després. Ens haurem de fer la 
pregunta i respondre-la, sens dubte, 
i si no ja s’encarregarà la realitat de 
plantar-se amb tota la seva cruesa. 
Tot indica, però, que el tabú continu-
arà essent tabú i que afrontar-lo serà 
un greu pecat, una traïció. Tanma-
teix, la realitat acostuma a ser més 
tossuda que les estratègies no realis-
tes...
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“L’inframón” 
obre la 
programació  
del Teatre Lliure 
de Gràcia

una pura especulació mental i, encara que en 
realitat no mori ningú, s’hauria d’aturar l’as-
sassí virtual? Aquest és el punt de partida de 
l’obra “L’inframón”, de Jennifer Haley, una jove 
dramaturga nord-americana, estrenada al 
2012. La seva versió catalana, a càrrec de Neus 
Bonilla, amb una posada en escena de Juan 
Carlos Martel, es va estrenar al Festival Grec i 
ara obre la programació del Lliure de Gràcia. 
El text ens obliga a reflexionar sobre el nostre 
comportament davant de l’ordinador, sota el 
format d’un thriller. L’obra no ens sembla ci-
ència-ficció perquè s’apropa a la projecció que 
tenim del nostre futur a internet, on tot esta-
rà a la xarxa, des de l’educació fins als nego-
cis. La detectiu Morris (Mar Ulldemolins) in-
terroga Sims (Andreu Benito), creador d’un 

món virtual supersofisticat on es recrea una 
mansió victoriana amb nenes virtuals, amb la 
identitat d’altres clients que canvien d’aspec-
te; aquest és un dels punts forts d’aquesta 
obra, els girs que la trama té a mida que avan-
ça en un joc d’identitats -Woodnut (Joan Car-
reras), Doyle (Víctor Pi) i Iris (interpretada en 
alternança per Gal·la Marquès i Carla Schilt)-
; en realitat, ningú és qui és. L’espectador ha 
de descobrir les identitats. 

El títol de la peça en català, “L’inframón”, fa 
referència a un país sota la terra on les ànimes 
de les persones que moren van, es tracta del 
regne dels morts d’anada i tornada, no es trac-
ta d’una mort real, sinó virtual, en la qual se-
gueixen actuant els cinc sentits com a motor 
dels desitjos de l’individu sense límits. 

El punt fort d’aquesta obra està en la inter-
pretació dels actors, des de les dues nenes fins 
als adults; la creació escenogràfica dels dos 
móns, el de la comissària grisa i previsible i la 
del món virtual victorià i les espectaculars 
transicions entre un món i l’altre. L’obra és una 
font de preguntes que desperta en els espec-
tadors qüestions sobre els límits d’internet. 
L’obra que es presenta com a ciència-ficció ens 
espanta perquè la realitat que presenta del 
món virtual ja no la veiem tan llunyana i se’ns 
fa molt versemblant. La conseqüència de la 
reflexió és que no tot val a la xarxa i els nostres 
polítics haurien de legislar sobre les noves re-
alitats virtuals.
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