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DelMarroc
aCatalunya

E l col∙lectiu d’immigrants més
important establert a Catalu
nya és el marroquí, amb
215.000 residents, deu mil dels

quals viuen a Osona i prop de quatre mil
a Vic. La immensa majoria dels magre
bins establerts a la comarca són d’origen
amazic i provenen principalment de la
ciutat rifenya de Nador. Aquest col∙lec
tiu parla una llengua diferenciada de
l’àrab de cinc mil anys d’antiguitat.
Dies enrere, el teatre l’Atlàntida –ple

de gom a gom– va acollir l’estrena de
Nador, una ambiciosa producció de Vic
Capital de la Cultura Catalana 2016, un
muntatge inspirat en l’obra literària de
Laila Karrouch, coneguda escriptora
amaziga resident a Vic que ha publicat
quatre llibres en català. Més enllà del
vessant estrictament teatral, l’estrena de
Nador va ser un esdeveniment social.
Nou anys després de guanyar el premi

Columna Jove 2004 amb el llibre deme
mòries De Nador a Vic, Karrouch va pu
blicar l’autobiografia novel∙lada Petjades
a Nador, en què explicava la seva lluita
contra la intolerància i a favor demante
nir les arrels. És a partir d’aquests dos lli
bres que la companyia CorCia, dirigida
per Joan Roura, va elaborar una drama
túrgia basada en la història d’una dona
que viu entre dos mons allunyats en
molts aspectes: el Marroc i Catalunya.
Nador és un viatge sensorial a l’interi

or de l’ésser humà en què la protagonista

posa veu a les persones que, com ella,
han viscut a cavall de dues cultures. Les
imatges del passat al Marroc es confo
nenambuna realitat on ladonamagrebi
na (Marta Parramón) i l’home català
(Jordi Arqués) exterioritzen les dife
rents maneres d’entendre l’amor, la lle
ialtat, la feminitat, la sexualitat i les ar
rels de dues persones properes en el pre
sent però amb una iconografia del seu
passat ben diferent. Per CorCia, Laila
Karrouch és un exemple del procés
d’adaptació i integració a la cultura cata
lana que, sense renunciar als seus orí
gens, han fet moltes persones vingudes
de fora que s’han instal∙lat a Catalunya.
Amésde llegir i adaptar l’obra literària

de l’escriptora, amb inclusions escèni
ques de fotografies i filmacions de les
dues zones geogràfiques, els compo
nents de CorCia Teatre també van viat
jar a Nador perquè volien veure, sentir i
palpar el batec d’unapoblació que famés
de trenta anys que està unida amb Vic
per un cordó umbilical invisible però
real.
Avui, tres dècades després de la seva

arribada a Vic quan tenia vuit anys, la
Laila reflexiona sobre la seva vida: “Mai
m’hauria arribat a imaginar que trobaria
tant a faltar la meva terra. Vaig ser molt
ingènua pensant que, amb els anys i la
distància, els records de la infantesa ani
rien perdent força. Al contrari: jo creixia
i l’enyorança també”. Després de l’estre
na a Vic, la companyia CorCia portarà
l’obra a diferents poblacions catalanes i
també té la intenció d’escenificarla en
un teatre de Nador.

Unmuntatge teatral
basat en l’obra de Laila
Karrouch acosta Vic
i la ciutat deNador

Toni Coromina

El PSC rebutja els vots
del PP aBadalona
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L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va haver de calmar els ànims dels seus socis de govern tornant de Colòmbia

FEDE CEDÓ
Badalona

Regal enverinat deXavierGarcíaAlbiol,
portaveudelPPaBadalona,alseuhomò
legdelPSC,ÁlexPastor, desprésdels in
cidents del 12 d’octubre, en què un regi
dordel governvaestriparuna interlocu
tòria judicial que ordenava a
l’Ajuntament a tancar les portes durant
el dia de la Hispanitat. Els populars van
oferir “de franc”als socialisteselvotdels
seusdeuregidorsperpromoureunamo
cióde censura al governdeDolors Saba
ter, amb la condició que el nou executiu
“no estigui integrat per partits indepen
dentistes i antisistema”. Els socialistes
vanrebutjar l’oferiment.
Si Dolors Sabater, de Guanyem Bada

lona,que formen laCUPiPodem,manté
l’alcaldia és gràcies al vot favorable que
desdel’oposicióvanemetrealseudiaels
quatre regidors del PSC i dos de CiU.
Amb això, el govern, format per cinc

membres de Guanyem, tres d’ERC i dos
d’ICV, elevava la CUP a l’alcaldia de la
tercera ciutat de Catalunya imposantse
al PP, que amb 10 regidors va obtenir el
millor resultatde lasevahistòria.Lacor
dialitat entre partits progressistes,
tanmateix, es va trencar el 12 d’octubre
amb el gest calculat de Jose Téllez
(CUP), tercer tinent d’alcalde imà dreta
deSabater,d’estripardavant lescàmeres
la interlocutòria judicialqueordenavael
tancament de les dependències munici
pals. Una acció premeditada i “no con
sensuada”quevaestarapuntdecostarli
l’alcaldia.
VaserDolorsSabaterquiahir, tornant

del viatgeoficial aColòmbia, vahaverde

reconduir els esdeveniments. D’una
banda,vacalmarelsànimsdelsseussocis
decoalició,elsdosregidorsd’ICV,quees
van mostrar obertament en desacord
amb l’acció de desobediència. Va passar
elmateix ambels tresd’ERC,quenovan
amagar la seva incomoditat per un gest

suposadamentespontani, “foradeguió”.
Ensegona instància,Sabatervaoferirdi
àleg als socialistes per evitar la seva re
provacióiaquests,alseutorn,livanagra
ir la “predisposició aldiàleg”perquè“les
converses amb l’alcaldessa ens portin a
situar lesprioritatsde laciutadania”.
Si la primera sortida de to després del

12O va sorgir de les files del PSC, quan
Álex Pastor no va dubtar a insinuar una
moció de censura, ahir l’exalcalde, Xa
vierGarcíaAlbiol, vaserquivarecollirel
guant després de consultarho amb la
direcció del PP al carrer Génova. No va
dubtaraferunapropostainabastableper
als socialistes: els deu regidors del PP
donarien suport a unamoció de censura
contra Guanyem Badalona “sense de
manar res a canvi”. Una “oferta trampa”
que Álex Pastor va rebutjar avalat pel
primer secretari del PSC, Miquel Iceta:
“No firmarem una moció de censura
ambelPP”.
“Ja està bé de personatges que gestio

nenlaciutatdesdelaradicalitat”,clama
va ahir García Albiol retraient als socia
listes la previsible negativa a formar un
govern tripartit (PP, PSC, C’s) que “res
pecti lavoluntatdelsveïns”.Elcoordina
dor general delPPva recordarqueera el
PSC qui va dir que volia l’alcaldia.
“Doncs aquí la té”, va sentenciar, no sen
se ridiculitzar l’opció d’“un solitari go
vern formatambquatre regidors”.c

García Albiol havia ofert
als socialistes el suport dels
seus deu regidors, “sense
demanar res a canvi”,
per enderrocar l’alcaldessa
enunamoció de censura

DAVID GUERRERO Barcelona

Els sindicats del metro de Barcelona te
nensobre la taulaunanovaofertadecon
veni col∙lectiu per als pròxims quatre
anys. La proposta presentada al juliol no
va convèncer els sindicats i la direcció de
TMB n’ha millorat substancialment el
contingut.
Empresa i sindicats s’han reunit dues

vegades per setmana durant els darrers
mesos permirar d’arribar a un acord, pe

ròels representantsdels treballadorsvan
decidir aixecarse de la taula la setmana
passadaperquèhoconsideraveninsufici
ent. Avui decidiran en assemblea si ac
cepten lanovapropostade ladireccióosi
convoquennoves jornadesdevaga.
Enelnoudocument, l’empresapública

proposaunaugmentsalarialdel’1%anual
iunscomplementsquesuposenunincre
ment totaldel7,2%enelperíode201619.
La proposta de TMB manté l’ampliació
de contractes a jornada completa de 271

empleats que actualment treballen a
temps parcial i la conversió a indefinit
dels rellevistes.
A més, la companyia de transports ha

incorporat compensacionsper laprolon
gació de servei (en casos com els partits
del Barça que acaben tard). Els empleats
podran escollir entre cobrar com a hora
extra o recuperar aquell temps de des
cans. D’altra banda, es garanteix el com
promís d’internalitzar totes les tasques
possibles.c

TMBmillora la proposta de conveni
col∙lectiu davant l’amenaça denoves vagues

Dolors Sabatermira
de calmar els ànims dels
socis de govern després
de l’episodi del 12O


