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Opinión

EDITORIAL

Alza 

E
l sector inmobiliario ha observado a lo largo de 2016  
un salto cualitativamente importante, el mayor des-
de que en 2008 estallase la burbuja inmobiliaria. En 
Terrassa han aumentado las ventas de vivienda en 

más de un 30 por ciento con respecto al año 2015, en el que 
también crecieron las transacciones. Se trata de buenas no-
ticias por cuanto se observa una recuperación del mercado 
y una cierta relajación de los bancos a la hora de conceder 
hipotecas. Las últimas sentencias europeas están asentan-
do el mercado hipotecario y dificultando el acceso genera-
lizado a los préstamos bancarios.  
Un ascenso del 30 por ciento es enormemente significati-
vo, alcanzando las 2.427 transacciones, a 1.400 más de las 
que se llevaron a cabo en 2007, antes de la llegada de la cri-
sis. La disección de las cifras de 2016 hablan de que el mer-
cado todavía está depurando el exceso de oferta que se al-
canzó en años anteriores. Recordemos que se hablaba de 
una elevadísima cifra de pisos nuevos y vacíos en la ciudad. 
En ese sentido, hay que tener en cuenta que el 91 por cien-
to de las transacciones del año pasado fueron de viviendas 

de segunda mano. El ministerio de fomento entiende que 
los pisos de segunda mano son, al menos, los que llevan dos 
años construidos con licencia de primera ocupación. Po-
dría entenderse que buena parte de esos pisos vendidos 
como de segunda mano corresponden a pisos no estrena-
dos desde su construcción, pertenecientes en su mayoría a 
entidades financieras que se desprenden así de las conse-
cuencias de la crisis económica y que encuentran compra-
dores amparados en los bajos intereses. 
No existen datos en Terrassa sobre el perfil del comprador, 
pero no diferirá mucho de las estadísticas a nivel estatal, 
que hablan de familias de clase media, en su mayoría con 
los dos cónyuges empleados y que buscan en un mercado  
con precios medios estancados en torno a los 150 mil eu-
ros una oportunidad de mejora. 
Esta realidad deja absolutamente fuera del mercado al com-
prador joven, del todo imposibilitado de acceder a una vi-
vienda de propiedad, aún teniendo empleo. Es esa una de 
las grandes consecuencias de la crisis. Ese perfil busca re-
fugio en un mercado de alquiler en el que también hay di-
ficultades puesto que el aumento de la demanda ha revo-
lucionado los precios y está provocando que en ciudades 
como Barcelona se ideen medidas de contención que no 
obligue a los jóvenes a buscar casa en otras ciudades. 

Les mentides vitals
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

UAN es diu el nom d’Henrik Ib-
sen (1828-1906) sempre un 
pensa en “Casa de nines”, però 
en ocasions succeeix que un di-

rector amb una bona dosi d’intel·ligència i cla-
redat en un món carregat de directors amb un 
nivell de ximpleria insuportable ens desco-
breix una joia de la literatura, com passa en 
aquest cas amb “L’ànec salvatge”, una peça 
que Ibsen va escriure el 1884, el director en-
certat és Julio Manrique. 

Andreu Benito, Iván Benet, Jordi Bosch, 
Laura Conejero, Pablo Derqui, Miranda Gas, 
Jordi Jovet, Lluís Marco, Elena Tarrats i el pia-
no de Carles Pedragosa ens enfronten a un 
personatge que està entestat que prevalgui la 
veritat per sobre de tot com a camí espiritual 
per arribar a la felicitat i aquesta fórmula per-
sonal intenta estendre-la a tots els altres però, 
quan alguna cosa funciona per a un mateix, 
no sempre funciona per als altres. L’obra 
s’obre amb un casament, la d’un vell empre-
sari amb una jove bella, i el fill ressentit troba 
l’amic íntim del qual descobreix un secret, i 
creu necessari que sàpiga la veritat. La men-
tida vital en què viu l’amic el fa feliç amb la 
seva dona i la seva filla en un paradís, però 

Q

El rei dels 
mil dies

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

A consigna és discreció. 
Que no es noti massa que 
a Espanya hi ha un rei. 
Perfil baix, que no estan 

els temps per a gaires bromes. De ma-
nera que els primers mil dies del rei Fe-
lipe VI (amb “e”, sí) no han estat gaire-
bé ni esmentats ni celebrats, llevat d’al-
guns mitjans monàrquics, que fan 
sempre salivera davant de qualsevol 
oportunitat de posar-se als peus (a l’es-
til catifa) dels monarques. Com deia un 
d’aquests mitjans aficionats al piloteig: 
“Mil días en el Trono de una de las mo-
narquías más antiguas del mundo”. Els 
ha faltat arrodonir la frase amb “en la 
nación más antigua del mundo” i ja 
hauria estat rodó del tot. Tanmateix, la 
pregunta que qualsevol republicà o 
monàrquic s’hauria de fer és més avi-
at incòmoda: ah, però de veritat tenim 
rei? Acompanyada d’una derivada: i 
què fa, exactament? La resposta ja ha 
estat dictada als mitjans del règim: el 
monarca es dedica a consolidar la 
“normalitat institucional” i a preparar 
sis viatges internacionals, sis, ostres, 
tu, quina feinada, una vegada ha tan-
cat (ben gloriosament, tot s’ha de dir) 
el petit problema de la germana i el cu-
nyat i ha aconseguit que molta gent 
s’hagi oblidat de les aventures (econò-
miques, no de faldilles) del pare. Èxit 
rotund, inqüestionable. Ens ho hem 
empassat tot, senceret, i sense protes-
tar massa. Som uns súbdits fantàstics, 
l’enveja de qualsevol monarquia. Però, 
com que no és prudent abusar-ne, ens 
han receptat una temporada més de 
rei invisible, inodor, insípid i inaudible. 
Discreció i més discreció, acompanya-
da de tant en tant d’algunes fotos guais, 
entranyables, enrotllades, que ajuden 
a calmar els fogots del republicanisme. 
Mentrestant, ens fan saber que, tot si-
gui per la pàtria, el monarca està dis-
posat a contribuir a la recuperació eco-
nòmica i a afrontar el desafiament ca-
talà. No ens diuen com, però ja ho sa-
bem: amb discreció. És la millor ma-
nera de dissimular la gran veritat: que 
tot és façana simbòlica, buida, i que    
no serveix per a res de res. Però és tan 
guapo i ben plantat, i a sobre fa tan po-
ca nosa... (www.joanrovira.blogspot. 
com)
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Julio Manrique 
dirigeix “L’ànec 
salvatge”, una 
peça que Ibsen 
va escriure               
el 1884 

Gregers Werle apareix per incendiar-ho tot. 
Quan un obre els ulls i contempla la veritat 
nua pot ser que la seva llum t’encegui els ulls 
i et deixi sense res del que tenies fins a aquell 
moment: “Si treu vostè la mentida vital a un 
home corrent, li treu al mateix temps la felici-
tat”. L’espectador entra a la història com si 
aquesta estigués passant en el seu temps, el 

vestuari, l’escenografia, la música del piano, 
tot ajuda a fer-nos present aquesta idea de la 
vida apostant per una il·lusió i com la veritat 
pot ser una trituradora que ho destrueix tot. 

L’obra té personatges amb la seva pròpia re-
alitat i la seva pròpia dimensió psicològica, no 
són personatges plans, sinó com cebes plenes 
de capes, entre ells destaca el paper de l’ado-
lescent que paga els plats trencats de la situa-
ció. Els personatges estan en l’atmosfera del 
realisme psicològic, al qual Julio Manrique ha 
posat banda sonora. 

Elena Tarrats s’endinsa amb molta energia 
a la pell de Heda, Hedvige per commoure l’es-
pectador. L’obra ens ensenya que els fills sem-
pre porten la motxilla del passat dels seus pa-
res a l’esquena i en ocasions el seu pes es fa 
terriblement dolorós i el passat tanca les por-
tes del futur. En aquesta peça ningú és exac-
tament el que sembla ser, tots els personatges 
tenen un costat ocult que apareix tard o d’hora 
sobre l’escenari. Darrere de cada un d’ells hi 
ha secrets que no s’expliquen en llargs solilo-
quis sinó que l’espectador ha de descobrir pels 
indicis que s’ofereixen a cada pas. 

La superba escenografia de l’escenògraf i fi-
gurinista Lluc Castells és la guinda d’aquest 
pastís que ens parla del món imaginari i el 
món real, a la frontera es col·loca l’espectador 
que, com un “voyeur”, mira pel forat del pany 
d’aquestes dues cases, d’ aquestes dues famí-
lies, rics i pobres. 
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