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¿Una tendencia?

EN 2012, en Terrassa se vendieron 1.679 vi
viendas. Son 224 transacciones inmobilia
rias más que el año anterior, lo que ha con
vertido a 2012 en el primer ejercicio, desde 

hace siete años, en el que se ha invertido la tenden
cia del mercado. De las 5.542 viviendas comercia
lizadas en 2005, se había pasado a 1.455 en 2011, 
un proceso de caída libre que parece querer repun
tar en 2012 con ese ligero incremento de ventas. 
Dos son los elementos que pueden haber influido 
en esa tímida mejora. El primero y muy destacable 
es el descenso en los precios, superiores al veinte 
por ciento. El segundo, el anuncio de que a partir 
de 2013 desaparecería la desgravación por la com
pra de la vivienda habitual. Sin olvidar que el IVA 
en las transacciones inmobiliarias se ha incremen
tado hasta el diez por ciento desde el pasado uno 
de enero.
Serán los datos de 2013 los que confirmarán si se 
trata de un repunte momentáneo, o de un cambio 
de tendencia que se consolida, aunque aún se si
túe muy lejos de las cifras de negocio de 2005. Un 
ritmo que probablemente, y vistas las consecuen
cias, ni siquiera el sector inmobiliario quiera recu
perar.
El mercado inmobiliario en concreto, como el con
sumo en general, está, no obstante, más condicio
nado por la evolución de las cifras de desempleo 
que por medidas fiscales que puedan, o no, favo
recerlo. Los precios han bajado pero la compra de 
una vivienda implica disponer de una estabilidad 
económica a largo plazo de la que los desemplea
dos no disponen, pero que los que aún conservan 
un puesto de trabajo tampoco contemplan como 
segura. La recuperación de la “confianza” aún está 
lejos.

COINCIDE en el tiempo el balance de la venta 
de automóviles, otro de los bienes de consumo 

que más ha sufrido la crisis económica. El balance 
del primer trimestre de 2013 ha registrado un in
cremento del uno por ciento en relación al mismo 
periodo de 2012. En cifras ese porcentaje sólo sig
nifica cuatro coches más, pero en mercados como 
el de la vivienda o del automóvil, el hecho de tener 
un balance positivo, por pequeño que sea, se inter
preta siempre como el principio de un cambio de 
tendencia.
El sector del automóvil ha registrado una evolución 
a la baja pero con más dientes de sierra que el del 
sector inmobiliario. No sólo por las campañas de 
apoyo económico del Gobierno, sino también por
que el coche representa un bien imprescindible en 
muchas profesiones para trabajar y porque el ries
go económico que implica su compra no se puede 
comparar con el de adquirir una vivienda.
Ambas noticias positivas se suman a las declara
ciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, 
en las que señala que la economía española cayó 
menos en el primer trimestre del año de lo que lo 
había hecho en el último de 2012. Hay que ser pru
dentes a la hora de analizar estas noticias positi
vas, especialmente porque no hay nada peor que 
no cumplir las expectativas que se crean, aunque 
todos deseemos, por fin, un cambio de tendencia.

El rei (no) d’Espanya té problemes
JAUME
BOIX ADÓS

C OM més va, la situació 
d'Espanya és p itjo r i 
cada cop es veu més clar

_______  el tarannà històric de la
seva classe dirigent. Un 

país endeutat fins les celles que no pot 
fer front als seus compromisos finan
cers internacionals, engany recurrent 
en les comptes del dèficit, traspàs de 
la responsabilitat a les comunitats au
tònomes quan és l'administració cen
tral la que presenta un dèficit astronò
mic, intent, fins ara no reeixit, d’orga
nitzar uns Jocs Olímpics a Madrid da
vant una situació econòmica desas
trosa, unes institucions que fan aigües 
per tots costats, una monarquia cada 
cop més contestada i implicada en 
presumptes escàndols de corrupció, 
incomprensió i crítica des de la Casa 
Reial per la imputació judicial de la in 
fanta Cristina, utilització d ’organismes 
de l ’Estat per defensar interessos par
tidistes, un país on fins i tot els sobres 
de les eleccions són objecte d’enriqui
m ent il·líc it i, conseqüentment, la 
marca Espanya que es troba en caigu
da lliure, tant a nivell nacional com in
ternacional. Davant aquest panora
ma, cal concloure que el rei té proble
mes, la ciutadania encara en té més i

Espanya no sap com sortir-se’n.
Mentrestant, tothom mira cap un al

tre cantó. Sense cap reacció positiva, 
com no sigui la de prometre coses que 
se sap positivament que no arribaran 
a complir-se, entre d’altres raons per
què manca la voluntat, la valentia i el 
coratge per fer-hi fro n t El país s’esco
la i ningú no és capaç de proposar, per 
exemple ara que ha començat la cam
panya de la renda, una redistribució 
progressiva dels recursos n i l'aplica
ció d ’un model d'impostos progres
sius. Un sistema fiscal progressiu és 
aquell en què els trams més rics de la 
distribució aporten una major propor
ció dels seus recursos que els trams 
més pobres. A Espanya, cada cop més, 
la incidència del sistema fiscal és més 
regressiva; els que tenen menys apor
ten més a la hisenda estatal, mentre 
les grans empreses i els més rics, m it
jançant enginyeries comptables i es
cletxes fiscals, contribueixen menys i 
paguen uns percentatges escandalo-

Espanya 
té problemes 
econòmics 
í socials, 
i la Casa Reial 
judicials 
i institucionals

sament ridículs respecte als seus in 
gressos. Amb una estructura fona
mentada en la desigualtat social, amb 
un frau fiscal enorme i sense cap tipus 
de valor afegit en l ’activitat econòmi
ca, és difícil poder sortir del pou, ni tan 
sols intentar treure el cap.

El rei i  el regne d ’Espanya tenen pro
blemes i, a m ida que s’amaga el cap 
sota l'ala i no es resolen, cada cop es 
fan més i més grossos. La casta políti
ca, convertida en bramans, està per 
damunt de tot i de tothom tot creient 
que la ciutadania només té el dret a 
votar cada quatre anys i després s’ha 
d'oblidar d'allò que facin els seus re
presentants. Aquesta és la democrà
cia espanyola, una democràcia que 
històricament sempre ha tingut molt 
poc recorregut perquè els interessos 
de classe han prevalgut per dam unt 
de l'interès comú sense importar n i les 
conseqüències socials n i les p o líti
ques. Un país on la política està jud i- 
cialitzada i el poder judicia l polititzat, 
on els casos de corrupció són cons
tants i cap s'afronta de forma correc
ta i molt menys es tanca amb sentèn
cies exemplars, on l’únic important és 
la un ita t indissoluble de coses dife
rents i on la bandera i la fatxenderia 
tapen qualsevol intent, per Uunyà que 
sigui, per reconduir la situació, és d i
fícil albirar un fu tur pròsper i demo
cràtic.

*  L 'autor és periodista

Marató Esteve Soler
JOSÉ A N TO N IO  

AGUADO

E s te v e  Soler d’Hospita- 
let, 1976) és un d’aquests 
dramaturgs que es pla- 

__________ negen llançar un missat
ge en les seves obres i al 

mateix temps divertir via l ’insòlit com 
Pere Calders, Julio Cortázar o David 
Mamet. El seu és furgar en la realitat 
els costats més inversemblants per ne
dar com el salmó contra corrent. Els 
seus textos reflecteixen un hum or 
amarg, retrats inversemblants de la 
vida contemporània, pretextos per 
anar en contra de tot o gairebé tot 
amb un somriure als llavis: contra el 
progrés, contra la democràcia, contra 
l'amor. Aquest dissabte el Teatre Ale
gria va viure una autèntica marató te
atral amb les tres peces del dramaturg 
català. El CAET ha programat un veri
table esdeveniment teatral, tres obres 
que lluny de ser una mera successió

de provocacions, és l’excel·lent retrat 
d’unes situacions quotidianes recog
noscibles en la nostra societat del se
gle XXI.

‘Contra el progrés” va ser seleccio
nada l’any 2008 entre 646 textos d ’au
tors de tot Europa per participar en el 
Theatertreffen, el principal festival de 
teatre alemany, celebrat a Berlín, i des 
de llavors no ha parat de representar
se, pel mateix camí va "Contra l’amor”. 
Una sèrie d'històries independents on 
es barregen els mateixos ingredients, 
humor i horror, m ort i comèdia, m o
ments tan estranys com pròxims. Es
teve Soler m ira els seus personatges 
des de dalt com un demiürg que mou 
els seus titelles. Amb aquesta peça tan
ca una trilogia en què es repeteixen les 
maneres de dir i l ’objectiu: ensenyar i 
delectar al mateix temps.

"Contra la democràcia” és una refle
xió al f i l  del moviment 15-M, el dra- 
maturg reflexiona sobre la corrupció 
d ’una classe política instigadora de 
guerres, corrupció, im pun ita t dels 
banquers i saqueig a la classe mitjana, 
el vell fantasma del desencant caval

ca per m itja Europa i el teatre es mos
tra com una arma de denúncia. Els ac
tors darrere unes cortines vermelles 
donen vida a polítics, empresaris i al
tres personatges actuals recognosci
bles, alguns d’ells històrics, com el rei 
Leopold II. és present en el muntatge 
per qüestionar si les atrocitats que es 
van fer a! colonialisme no segueixen 
presents també avui en dia d ’una for
ma o una altra.

"Contra l ’amor” és un exercici d'es
til d ’Esteve Soler, de concisos diàlegs, 
unes situacions que tenen el furor de 
la invectiva i del sarcasme. Estremidor 
el relat de la vida en parella, una im 
placable obra d ’art sobre el cinisme i 
la violència radicats al si de tota rela
ció humana, en l ’ocultació sistemàti
ca d ’una veritat profunda que en les 
seves m inihistòries aixeca el cap com 
un suro en un oceà. Sens dubte aquest 
és el camí que ha de recórrer el teatre 
púb lic del nostre país, un camí que 
porti a posar en valor els dramaturgs 
emergents amb obres sòlides i propos
tes crítiques amb la nostra societat de 
consum i televisió.
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