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l problema de la crisi
és també de reparti-
ment. Un estudi pu-
blicat al British Medi-

cal Journal afirma que la crisi
econòmica de Cuba entre 1991 i
1995 va ser positiva per a la salut
dels cubans. La crisi es va deure
al col·lapse de la Unió Soviètica,
que proveïa d'aliments i de com-
bustible l'illa. L'escassetat va por-
tar a reduir la ingesta calòrica,
que va passar de 3.000 calories
diàries a 2.200, i el pes de les per-
sones es va reduir en uns cinc
quilos en les talles mitjanes al
cap dels cinc anys. A més, la
manca de carburants els va obli-
gar a caminar, de manera que el
percentatge dels que realitzaven
activitat física moderada va pas-
sar del 30% al 80%. Ambdues co-
ses, combinades, van ser positi-
ves per a la salut cardiovascular i
per a la prevenció de la diabetis.
Però la manera cubana de passar
les dificultats va ser diferent a la
nostra manera de passar aquesta

crisi. Els autors de l'estudi recu-
llen que l'escassetat va ser com-
partida per la gran majoria de
cubans. No és el nostre cas. Al
nostre país l'arribada de les va-
ques magres ha vingut acompa-
nyada per un augment de les de-
sigualtats socials ja existents, un
fenomen que té la màxima ex-
pressió en la desocupació: en
lloc de repartir el treball min-
vant, el sistema prescindeix d'u-
na part dels treballadors. La fa-
mosa devaluació interna s'està
aconseguint per aquesta via
traumàtica. Quan a l'escassetat

s'afegeix la desigualtat creixent,
se’n ressent la salut de l'esperit,
tant del social com de l'individu-
al. A més a més, la caiguda dràs-
tica dels ingressos familiars no
porta a consumir menys calories,
sinó a ingerir-ne de pitjor quali-
tat, ja que el menjar porqueria
substitueix les verdures fresques
i les bones proteïnes. No cal ni
dir que l'absència de llibertat no
és un preu acceptable per l'igua-
litarisme, o almenys aquest és
encara el punt de vista a la nostra
part del món; en d’altres llocs,
allà on els de baix ho passen
molt pitjor, pot ser que s’ho mi-
rin amb uns altres ulls. Però fins i
tot aquí no hauria de ser extrava-
gant aspirar a un estadi interme-
di entre l'aprimament saludable
per decret imperatiu i el reparti-
ment ofensivament desigual dels
sacrificis. Al cap i a la fi, tal ha es-
tat el truc del benestar a l'Europa
occidental durant dècades: el
savi matrimoni entre la llibertat i
l'anivellament.

E

una crisi «saludable»

La crisi del 91-95 va ser bona per a la salut dels cubans: es van aprimar i caminaven
més. Però ells compartien l’escassetat. No és el nostre cas. Aquí, l'arribada de les vaques
magres ha vingut acompanyada per un augment de les desigualtats socials ja existents
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Durant dècades, el truc del
benestar a l'Europa occidental
ha estat el savi matrimoni
entre llibertat i anivellament

Quan a l'escassetat s’afegeix la
desigualtat creixent, se’n
ressent la salut de l'esperit,
tant el social com l'individual

TEATRE FAMILIAR I
NEGOCI A IGUALADA

a Mostra d’Igualada tancarà demà la seva
vint-i-quatrena edició amb un programa
de pressupost retallat (100.000 euros me-
nys que el 2011), una cinquantena menys
de programadors respecte de l’any passat,
però amb un gruix de companyies pràcti-

cament similar al 2012. La Fira de Teatre Infantil i Juvenil
fa anys que ocupa a la capital de l’Anoia un aspecte clau de
l’escena que es projecta al país i és, sense cap mena de
dubte, la cita estratègica per al sector del públic familiar
català. Tot i que la conjuntura econòmica no és favorable i
les companyies pateixen les retallades dels programadors,
també és cert que els espectacles familiars ja no es perce-
ben, majoritàriament, com de segona i han aguantat l’es-
trebada molt millor que altres gèneres; també, i no s’ha
d’obviar, perquè solen ser econòmicament més assequi-
bles. En aquesta dignificació, La Mostra ha estat clau al
llarg dels anys, primer com a espai d’exhibició de qualitat
i, després, com a mercat de negoci: les companyies dels
territoris de parla catalana tenen molt clar que formar
part de la programació oficial de la fira suposa una em-
penta per a les seves produccions. I els programadors no
dubten que a Igualada, durant quatre dies, es cou el bo i
millor del sector. L’interès per participar-hi es tradueix en
el nombre de propostes que La Mostra va rebre: 282, de les
quals es van escollir 48, 18 de les quals estrenes absolutes,
un dels trets distintius d’aquesta vint-i-quatrena edició. De
les 48 companyies, set les aporta la Catalunya Central. Que
La Mostra busqui com crear negoci és una de les potes in-
dispensables d’un certamen que suposa paral·lelament
per a la ciutat una festa al carrer però també una oportuni-
tat per fer calaix. La implicació dels mecenes locals i l’a-
posta per vendre el producte són dues de les vies obertes
per La Mostra que, ahir, per exemple, organitzava per pri-
mera vegada una trobada tancada entre programadors
francesos i una selecció de companyies programades que
presentaven espectacles que es podien exhibir en el país
veí. L’exportació sempre ha estat, i ara més, un valor afegit
i, probablement, és un dels camins per continuar explo-
rant i explotant. A l’espera de les xifres d’avui i de la res-
posta del públic, temperatura necessària per als artistes,
La Mostra ha de continuar obrint i picant a totes les portes
perquè el mercat familiar no deixi de créixer.
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