
Miércoles, 17 de mayo de 2017  Diari de Terrassa   12 Opinión 

Opinión

EDITORIAL

Renta 

L
a Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya se 
pondrá en marcha, si no ocurre ningún imprevisto, 
el próximo mes de septiembre. Se trata de uno de los 
cambios más importantes que se van a operar des-

de la acción política desde una perspectiva eminentemen-
te social. Podría compararse a la fallida Ley de Dependen-
cia, pero quizás su significación sea muy superior por cuan-
to se reconoce a la ciudadanía el derecho a unos ingresos 
mínimos que garanticen su subsistencia.  
La denominada RGC tiene su génesis en el Estatut de Cata-
lunya, aprobado en el año 2006, pero desde entonces, por 
las circunstancias que sean, el Parlament no ha generado los 
consensos necesarios para hacerla realidad. Una Iniciativa 
Legislativa Popular desencalló el asunto y se inició la trami-
tación que ha culminado con el acuerdo que permitirá que 
se empiece a aplicar en septiembre. 
La Ley tiene aspectos de gran importancia tanto simbólica 
como fáctica. En primer lugar, la administración reconoce  
a la ciudadanía un derecho, no se trata de una prestación, 
no se trata de solidaridad ni de caridad, sino de un derecho 

por el hecho de ser. Se trata de un aspecto cualitativo im-
portante en la relación de la ciudadanía con la administra-
ción. Probablemente sea ese el cambio más importante que 
implica la RGC, que no está tanto en la cantidad que se per-
ciba como en el concepto, aunque quizás pueda no ser en-
tendido en algunos ámbitos. En segundo lugar, permitirá a 
los ya denominados trabajadores pobres, poder comple-
mentar sus salarios hasta alcanzar el Índice de Suficiencia 
de Catalunya (IRSC), esto es la renta que la Generalitat ha 
determinado como mínimo exigible de subsistencia. Es el 
reconocimiento de que la precarización del trabajo está ge-
nerando un nuevo estrato social que es el de los trabajado-
res que no llegan a final de mes debido a la imposibilidad, 
por ejemplo, de tener un empleo a tiempo completo. 
De la misma forma, la RGC permitirá dar oxígeno a los ayun-
tamientos, la administración de proximidad que está asu-
miendo de forma determinante la mayor parte de la asisten-
cia de urgencia junto a organizaciones no gubernamenta-
les, cargando así con el peso y la responsabilidad de no de-
jar tirados a sus conciudadanos. Ahora tendrán una mayor 
capacidad de maniobra. Lo que es de esperar es que no ocu-
rra con la Renta Garantizada de Ciudadanía como ocurrió 
con la ley de la Dependencia, cuya aplicación tanta contro-
versia en forma de retrasos e inconvenientes ha generado.

Els tres aniversaris de Rosa Boladeras
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

OSA Boladeras interpreta Irina, 
una de les tres germanes prota-
gonistes de “Els tres aniversaris” 
al Teatre Villarroel. L’obra de la 

dramaturga alemanya Rebekka Kricheldorf és 
la seva versió particular de les tres germanes 
d’Anton Txèkhov, amb la direcció de Jordi Prat 
i Coll. Un es pregunta per què adaptar, per què 
no anar a l’original. La resposta està en l’es-
pecial visió de la dramaturga alemanya de 
l’original, un exercici d’estil en el qual els per-
sonatges s’analitzen, es psicoanalitzen i es lle-
pen les pròpies ferides mostrant una vegada 
i una altra el seu fracàs.  

El nucli temàtic d’aquesta obra gira al vol-
tant de la família, una família on falten els pa-
res i els fills prenen la casa. Quatre germans i 
les seves amistats més íntimes: Masha (Anna 
Alarcón), Irina (Rosa Boladeras), Janine (Mi-
randa Gas), Andrei (Joan Negrié), Olga (Vic-
tòria Pagès) i Georg. Tots aquests personatges 
són uns cínics exquisits. La dramaturga ale-
manya ha escrit una versió insubornablement 
intel·lectual que també podria qualificar d’hu-
mor negre i amarg. Dones fastiguejades de la 
quotidianitat, tot el que no sigui les obres 
completes de Friedrich Nietzsche és pur ni-
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I ha qui diu que la crisi ha 
estat un invent. Potser, 
més aviat, caldria parlar de 
desvergonyiment de qua-

tre galifardeus. Ha estat d’aquesta ma-
nera que, cada dia que passa, la distàn-
cia entre pols s’engrandeix. Rics més rics 
i pobres morts de gana. Conèixer dades 
com que vuitanta-cinc persones acu-
mulen tanta riquesa com tres mil cinc-
cents setanta milions de persones d’ha-
bitants del món clama al cel. En aquest 
mateix sentit, acabo de llegir una notí-
cia que no fa altra cosa que revoltar-me. 
Més ben dit, omplir-me d’indignació. 

La prestigiosa marca de tabacs Gur-
kha Cigars es coneix per la seva exquisi-
desa. Cada any fabrica dotze milions de 
purs havans i els distribueix entre més 
de setanta països. Ells mateixos acaben 
de treure al mercat el The Royal Courte-
san: considerat el pur més car del món, 
amb un valor d’un milió d’euros. Ho jus-
tifiquen en el fet que han emprat les mi-
llors matèries primeres. Amb això, par-
len que s’ha fabricat amb un farcit de 
terres de l’Himàlaia i fulla de tabac re-
gada amb aigua de Fiji. Per acabar-ho 
d’adobar, l’embolcall del producte s’ha 
fet amb una fulla d’or i cinc quirats en-
castats. Un caprici a l’abast d’uns pocs… 
I, alhora, un insult en tota regla. 

Ja poden dir missa. Si més no, perquè 
tenen la barra de dir que és una cosa 
única. Que el mètode d’elaboració pas-
sa per receptes exclusives. En aquest 
sentit, els encarregats de seleccionar-ho 
desenvolupen la tasca a ulls clucs. L’ob-
jectiu que diuen perseguir no és altre 
que exigir la màxima concentració, sen-
se cap mena de distracció. 

El súmmum del cinisme i l’arrogàn-
cia es fa palès a l’hora de lliurar-ho als 
seus clients: un missatger es presenta a 
casa seva. Porten guants de color blanc. 
Diuen que ho fan com a símbol d’exclu-
sivitat, elegància i puresa. Una manera 
com una altra -penso jo- de filar encara 
més prim. Per tot plegat, arribo a iden-
tificar-me amb teories com la d’en 
Groucho Marx: “Parin el món, que me’n 
vull baixar”. Traduït en un parell d’ada-
gis de la nostra llengua, si fa no fa, seria 
quelcom semblant al “a cent anys, cote-
ta verda”… O “a mal viatge, mantes no-
ves”. És clar que qui viu a l’abundància, 
però, esperona els captaires amb la lle-
tania del “lloat sia Déu”. Una broma de 
molt mal gust.
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Tres dones 
avorrides, 
esgotades de        
la vida, amb             
les il·lusions 
mortes,              
que celebren 
l’aniversari         
any rera any        
sense horitzó

hilisme. Un estrany aniversari entre els gan-
xets, la gominoles i l’òpera. 

La peça creix fins a esdevenir un remolí, ple 
de referències a la vida quotidiana, el treball 
rutinari, picades d’ullet a la cultura contem-
porània i divertits jocs de sarcasme en un mur 
kafkià. Una peça perversa que fa que el públic 
s’angoixi davant la sordidesa de la realitat. 

Els personatges no tenen futur, només pas-
sat. Elles són massa velles, massa intel·ligents 
i orfes d’amor. Irina (Rosa Boladeras) camina 
de puntetes sobre les seves sabates de taló, la 
senyora que tinc a la meva esquerra em fa veu-
re que les sabates li fan mal. El sòl sobre el qual 
trepitgen els fa mal, la casa familiar no és més 
que una metàfora d’una realitat falta del pla-
er de viure la vida intensament, estan totes 
mortes en vida. 

Tres dones avorrides, esgotades de la vida, 
amb les il·lusions mortes que celebren l’ani-
versari any rera any sense horitzó, el món s’ha 
convertit en un lloc sense sentit i la vida les ar-
rossega com un cavall desbocat i elles subjec-
tes a les cadires colpegen el terra amb els seus 
caps brillants d’idees i de conceptes filosò-  
fics. 

L’alcohol és l’única sortida a tanta desgrà-
cia familiar, a tanta educació, a tanta cultura, 
com afirmava Freud a “El malestar de la cul-
tura” el coneixement ens encadena i ens allu-
nya de l’instint animal irracional que tots por-
tem a dins i que ens condueix a la vitalitat i a 
l’alegria de l’irracional. 

Hi ha un joc intel·lectual amb la literatura 
russa. Irònica la dramaturga talla els personat-
ges amb un ganivet de verdures i en el tauler 
de l’existencialisme, l’expressionisme i el res-
sentiment contra el seu propi arbre genealò-
gic, com una maledicció de teatre grec que 
taca la nostra època moderna.
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